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Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en
strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die
prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus
Jesus. – Fil. 3:14.
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Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op
met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie
moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. –

40:31.

Jes.
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BOODSKAPPE VIR DIE CHRISTEN ATLEET
VOORWOORD
Die Boodskappe (Testimonies for the Church, vol. 1-9):
Ongeveer 90 mededelings of verwysings in verband met visioene/gesigte
kan in die briewe en manuskripte van 1845 tot 1859 gevind word.

Die

meeste van hierdie visioene is getuienisse aan individue wat hulle innerlike
gevoelens openbaar en die weg na herstel aandui.

Vir my was die

bestudering van hierdie getuienisse een van die hoogtepunte van Ellen
White se geskrifte.

Dit is bykans angswekkend hoe dikwels ek my eie

swakhede en geestelike worsteling so presies weerspieël vind in hulle vir
wie hierdie getuienisse ongeveer 160 jaar gelede geskryf was.
Standvastige lojaliteit aan die waarheid*
Daar moet geen verwaandheid in die lewens van diegene wees om so ‘n
heilige en plegtige boodskap te verkondig soos wat ons geroep is om te
verkondig nie. Die wêreld hou Sewendedag Adventiste dop omdat hulle
iets van ons belydenis van geloof en ons hoë standaard weet en wanneer
hulle iemand sien wat nie in ooreenstemming met hulle belydenis lewe nie,
word na hulle met spot verwys.
Hulle wat Jesus liefhet sal alles in hulle lewens in harmonie met Sy wil
bring. Hulle het gekies om aan die Here se kant te wees en hulle lewens
moet in skerp kontras met die lewens van die wêreldlinge uitstaan. Die
versoeker sal na hulle toe kom met sy verleidelikhede en omkoopgeskenke
en sê: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. –
Matt. 4:9. Maar hulle weet dat hy niks waardevols het om te gee nie en
hulle weier om aan sy versoekings toe te gee. Deur die genade van God
word hulle in staat gestel om die suiwerheid van hulle beginsels vlekkeloos

6
te hou.

Heilige engele is aan hulle sy en Christus word in hulle

standvastige lojaliteit aan die waarheid geopenbaar. Hulle toon dat daar ‘n
geestelike krag is wat manne en vroue in staat kan stel om nie ‘n
sentimeter van die waarheid en geregtigheid af te wyk vir al die geskenke
wat die mens kan gee nie. Diesulkes, waar hulle ook al mag wees, sal deur
die hemel geëer word, omdat hulle hul lewens in ooreenstemming met God
se wil gebring het. Hulle gee nie om watter opoffering hulle geroep word
om te maak nie. – *Testimonies, vol. 9, pp. 23,24.
Die Hemelse Wedloop*

Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar
dat een die prys ontvang nie?

Hardloop so dat julle dit sekerlik kan

behaal. En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles –
hulle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.
Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos
een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kasty my liggaam en maak dit
diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self
verwerplik sou wees nie. – 1 Kor. 9:24-27. Diegene wat aan die wedloop
deelneem om die verwelklike krans te kry wat as ‘n spesiale eer beskou is,
was matig in alle opsigte, sodat hulle spiere en brein en elke deel van hulle
liggaam in die allerbeste toestand kon wees.

As hulle nie in alle dinge

matig was nie, sou hulle nie daardie veerkragtigheid gehad het wat hulle
kon hê nie. Maar as hulle matig geleef het, sou hulle op groter sukses kon
reken; hulle kon seker wees van die kroon.
Maar ondanks al hulle matigheid en al hulle versigtigheid met hulle dieet
om in die beste toestand te wees, was daar tog onsekerheid. Hulle kon
hulle bes doen en tog nie die teken van eer ontvang nie, want iemand
anders mag beter doen as hulle en die prys kry. Net een kon die prys kry.
Maar aan die hemelse wedloop mag ons almal deelneem en almal kan die
prys kry. In hierdie wedloop is daar geen onsekerheid nie. Ons moet die
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hemelse deugde aanneem en met die oog siende op die kroon van
onsterflikheid die Voorbeeld volg. Hy was ‘n man van smarte en bekend
met krankheid. Die nederige, selfopofferende lewe van Christus moet ons
gedurig voor oë hou. En omdat ons probeer om Hom te volg, met ons oog
op die prys, kan ons die wedloop met sekerheid hardloop, wetende dat as
ons ons bes doen, ons sekerlik die prys sal kry.
Mense het hulleself verloën en aan strenge dissipline onderwerp om die
verwelklike kroon te kry – ‘n krans wat sommer in een dag kon verwelk en
wat slegs ‘n ereteken hier op aarde was.

Maar ons kan die wedloop

hardloop aan die einde waarvan ons die kroon van onsterflikheid, die ewige
lewe sal kry. Ja, ‘n allesoortreffende ewige gewig van heerlikheid is die
prys wat ons sal ontvang aan die einde van die wedloop.

Ons, het die

apostel gesê, ontvang die onverwelklike. As diegene wat hier op aarde die
wedloop geloop het vir ‘n stoflike kroon, matig kon wees in alle dinge, kan
ons dan, met die oog op die onverwelklike kroon en ‘n ewige gewig van
heerlikheid en die ewige lewe, nie ook matig wees nie? Met hierdie groot
prys op die spel, sal ons dan nie met volharding die wedloop loop wat
voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van
die geloof nie? – Heb. 12:1,2. Hy het vir ons die weg aangewys en dit vir
ons met Sy eie voetspore afgemerk; dit is die pad wat Hy geloop het en
saam met Hom kan ons ook deur selfverloëning en lyding daardie pad loop
wat met Sy eie bloed gemerk is.
Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis
soos een wat nie in die lug slaan nie.

Maar ek kasty my liggaam en

maak dit diensbaar. Hier is ‘n werk vir elke man, vrou en kind om te doen.
Die Satan is gedurig daarop uit om oor jou liggaam en gees beheer te kry.
Maar Christus het jou gekoop en jy is Sy eiendom. Dit is nou jou plig om
saam met Christus te werk en saam met die heilige engele wat jou
dienaars is. Dit is jou plig om na jou liggaam te kyk en dit diensbaar te
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maak. As jy dit nie doen nie, sal jy sekerlik nie die ewige lewe en die kroon
van onsterflikheid verkry nie. En tog is daar sommige wat sal sê: “Wat
het dit met ander te doen wat ek eet of drink?” Onthou, jou lewenswyse
het ‘n groot invloed op die lewens van ander.
*Testimonies, vol. 2, pp. 357-359.
Hierdie uittreksels uit Testimonies for the Church, vol.1-9, is in die
eerste plek vir die jongmense bedoel. Ek hoop en vertrou julle vind hier
lig en leiding op julle lewenspad - die wedloop wat voor julle uitgestrek lê.
Volwassenes kan dit ook met veel vrug gebruik vir die deel van die wedloop
wat nog voorlê en ook vir leiding aan hulle kinders, kleinkinders en ander
jongmense. Heb. 12:1 en 2 sê: ...En met volharding die wedloop loop wat
voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van
die geloof. Gelowiges het nie ‘n keuse of hulle aan die lewe se wedloop wil
deelneem of nie. Almal moet! Maar hoe? Die oog gevestig op Jesus.
Wat ‘n voorreg vir die Christen-atleet.
In 1 Kor. 9:24 staan: Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop,
wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie?

Hardloop só

dat julle dit sekerlik kan behaal. Geld daar reëls by ‘n fisiese wedloop?
Ja. Waar kry ons die reëls vir die uiters belangrike geestelike wedloop?
In die Woord van God en ook, onder andere, in die geïnspireerde
getuienisse van Ellen White waaruit ek etlikes, wat ek glo vir julle
lewensnoodsaaklik is, aanhaal. Lees dit aandagtig en biddend en vra die
Heilige Gees se leiding.
Mag die volgende geïnspireerde woorde van Paulus vir jou 24/7 ‘n
inspirasie

wees:

Verder

is

vir

my

weggelê

die

kroon

van

die

geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal
gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning
liefgehad het. – 2 Tim. 4:8.
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Nota: Ons stel voor jy lees een getuienis op ‘n keer. Oordink dit. Bid
daaroor. Maak dit jou eie en vra die Heilige Gees om dit in jou denke,
spreke en handel te kan uitleef. Gaan dan na die volgende getuienis.

Saamgestel deur: dr.

Hans Koen

Sel: 076 689 9246.

e-pos: stellie.hans@gmail.com

INLEIDING
KENNIS DEUR GOD SE WOORD ONTVANG*
Die hele Bybel is ‘n openbaring van die heerlikheid [karakter] van God in
Christus. Ontvang, geglo, gehoorsaam, dit is die groot medewerkers in die
transformasie van die karakter.

En dit is die enigste manier tot

geestelike veredeling.
Die rede hoekom die jeug, en selfs volwassenes, so maklik in versoeking en
sonde gelei word, is dat hulle nie die Woord van God bestudeer en dit
oordink soos hulle moet nie. Die gebrek aan ferm, vasbeslote wilskrag, wat
in die lewe en karakter geopenbaar word, is die gevolg van hulle
verwaarlosing van die heilige opdragte in God se Woord. Hulle rig nie die
gedagtes deur ernstige pogings op dit wat rein en heilige gedagtes sou
inspireer en van dit wat onsuiwer en onwaar is, laat wegdraai nie. Daar is
‘n paar wat die beste deel kies, wat aan die voete van Jesus sit, soos Maria
gedoen het, om van die goddelike Leermeester te leer. ‘n Paar bewaar Sy
woorde in die hart en beoefen dit in die lewe.
Die waarhede van die Bybel ontvang, sal die gees van sy aardsgesindheid
en vernedering ophef.

As die Woord van God waardeer was soos dit
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behoort te wees, sou jonk en oud ‘n innerlike opregtheid, beginselsterkte
besit wat hulle in staat sou stel om versoekings te weerstaan.
Laat mense die kosbare dinge van die Heilige Skrifte leer en skryf. Laat
die gedagtes, die begaafdheid, die toegewyde oefening van breinkrag aan
die bestudering van God se Woord verleen word.

Moenie die

lewensbeskouing van die mens se veronderstellings en gissings bestudeer
nie, maar bestudeer die lewensbeskouing van Hom wat die waarheid is.
Ander literatuur is van min waarde wanneer dit hiermee vergelyk word.
Die

gedagtes

wat

wêreldsgesind

is,

vind

geen

plesier

in

die

oordenking/bepeinsing van die Woord van God nie, maar vir die gees wat
deur die Heilige Gees vernuwe is, skyn goddelike skoonheid en hemelse lig
uit die heilige bladsye.

Dit wat vir die wêreldsgesinde gees ‘n verlate

wildernis is, word vir die geestelike bewussyn ‘n land van lewende strome.
Laat die jongmense die Woord van God die voedsel van gees en siel maak.
Laat die kruis van Christus die wetenskap van alle opvoeding, die sentrum
van alle lering en alle studie gemaak word.

Laat dit in die daaglikse

ervaring in die praktiese lewe ingebring word. So sal die Verlosser vir die
jongmense ‘n daaglikse kameraad en vriend word.

Elke gedagte sal tot

gehoorsaamheid aan Christus gevange geneem word.

Met die apostel

Paulus sal hulle in staat wees om te sê: Maar wat my betref, mag ek
nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus,
deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. – Gal.
6:14.
Wonderlike moontlikhede: Dit is ons voorreg om hoër en steeds hoër na
duideliker openbarings van die karakter van God te reik. Toe Moses gebid
het, Laat my tog U heerlikheid sien (Eksodus 33:18), het die Here hom
nie berispe nie, maar aan sy gebed voldoen. God het aan Sy dienskneg
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verklaar: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die
Naam van die Here uitroep (vs. 19).
Dit is sonde wat ons gedagtes verduister en ons insig en begrip verdof.
Soos sonde uit ons harte verwyder word, sal die lig van die kennis van die
heerlikheid [karakter] van God in die aanskyn van Jesus Christus

Sy

Woord verlig en Hom volkome verklaar barmhartige en genadige God,
lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. – Eks. 34:6.
In Sy lig sal ons die lig sien, totdat gees en hart en siel na die beeld
[karakter] van Sy heiligheid getransformeer is.
Wonderlike moontlikhede is oop vir hulle wat die goddelike versekerings in
God se Woord vasgryp. Daar is wonderlike waarhede wat aan die volk van
God bekend sal word. Voorregte en pligte wat hulle nie eens verwag het
om in die Bybel te vind nie, sal aan hulle geopenbaar word.

Soos hulle

voortgaan op die pad van nederige gehoorsaamheid, Sy wil doen, sal hulle
meer en meer van die uitsprake van God te wete kom.
God se beloftes: Aan almal wat gewillig is vir die eie-ek om ootmoedig
[nederig] te wees, word God se beloftes gegee: Ek sal al my majesteit
by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die Here uitroep. –
Eks. 33:19.
Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en
ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. – Jer. 33:3.
Ver bo alles wat ons bid of dink, sal aan ons gegee word, die Gees van
wysheid en openbaring in kennis van Hom, dat ons saam met al die
heiliges ten volle begryp wat die breedte en lengte en diepte en
hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref,
sodat ons vervul kan word tot al die volheid van God. – Ef. 3:20; 1:17;
3:18,19.
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Hierdie is die kennis wat God ons uitnooi om te ontvang en waarnaas alles
anders leegheid [waardeloosheid, verganklikheid, nutteloosheid] en
nietigheid is.

*Testimonies, vol. 8, 319-323.

GELOOF IN GOD*
By Battle Creek, Michigan, 5 Mei 1855, het ek gesien dat daar ‘n groot
gemis aan geloof by die diensknegte van God was, sowel as by die kerk.
Hulle was te maklik ontmoedig, te gereed om God te betwyfel, te gewillig
om te glo dat hulle ‘n harde lot het en dat God hulle in die steek gelaat
het. Ek het gesien dat dit wreed was. God het hulle so lief gehad dat Hy
Sy geliefde Seun gegee het om vir hulle te sterf en almal in die hemel was
in hulle verlossing geïnteresseerd; nogtans, na alles wat vir hulle gedoen
was, was dit moeilik om so ‘n liefdevolle en goeie Vader te glo en te
vertrou. Hy het gesê dat Hy gewilliger is om die Heilige Gees te gee aan
hulle wat Hom vra as wat aardse ouers is om goeie gawes aan hulle kinders
te gee. Ek het gesien dat die diensknegte van God en die kerk te maklik
ontmoedig word. Wanneer hulle hul Vader in die hemel dinge vra wat hulle
dink hulle nodig het en dit gebeur nie dadelik nie, wankel hulle geloof, hulle
moed vlug weg en ‘n gevoel van murmurering neem van hulle besit.
Hiermee, het ek gesien, is God ontevrede.
Elke gelowige wat na God met ‘n opregte hart kom en sy eerlike versoeke
tot Hom in geloof rig se gebede sal verhoor word. Jou geloof moet nie
God se beloftes laat los as jy nie die onmiddellike antwoord op jou gebede
sien of voel nie. Moenie bang wees om God te vertrou nie. Vertrou op Sy
seker belofte:

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek

doen. God is te wys om te fouteer en te goed om enige goeie ding van Sy
gelowiges te weerhou wat opreg wandel. Die mens fouteer en alhoewel sy
versoeke vanuit ‘n eerlike hart na Bo gestuur word, vra hy nie altyd vir dié
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dinge wat vir homself goed is of dit wat God sal verheerlik nie. Wanneer
dit so is, hoor ons wyse en goeie Vader ons gebede en sal antwoord, soms
onmiddellik, maar Hy gee aan ons die dinge wat tot ons beswil en Sy eie
heerlikheid is. God gee ons seëninge; as ons in Sy plan kon inkyk, sou ons
duidelik sien dat Hy weet wat die beste vir ons is en dat ons gebede
beantwoord is. Niks slegs word gegee nie, maar die seëninge wat ons nodig
het, in die plek van iets wat ons vra wat nie vir ons goed sal wees nie, maar
tot ons nadeel.
Ek het gesien dat as ons nie onmiddellik antwoorde op ons gebede kry nie,
moet ons aan ons geloof vashou en nie toelaat dat twyfel insluip nie, want
dit sal ons van God skei.

As ons geloof weifel, sal ons niks van Hom

ontvang nie. Ons vertroue in God moet sterk wees en wanneer ons dit die
nodigste het, sal die seën soos ‘n bui reën oor ons kom.
Wanneer die diensknegte van God om Sy Gees en seën bid, kom dit soms
dadelik, maar dit word nie altyd dadelik geskenk nie. In sulke tye, moenie
moed verloor nie. Laat jou geloof aan die belofte wat sal kom, vashou.
Laat jou vertroue ten volle in God wees en dikwels sal daardie seën kom
wanneer jy dit die nodigste het en jy sal onverwags van God hulp ontvang
wanneer jy die waarheid aan ongelowiges bied en sal in staat gestel word
om die Woord met helderheid en krag te spreek.
Dit is aan my geskenk soos kinders wat ‘n seën van hulle aardse ouers, wat
hulle liefhet, vra. Hulle vra iets wat die ouers weet hulle sal benadeel; die
ouers gee aan hulle die dinge wat vir hulle goed en heilsaam sal wees in die
plek van dit wat hulle begeer. Ek het gesien dat elke gebed wat in geloof
uit ‘n eerlike hart opgestuur word, sal deur God beantwoord word en die
een wat die versoek opgestuur het, sal die seën ontvang wanneer hy/sy dit
die nodigste het en dit sal dikwels sy/haar verwagtings oortref. Nie ‘n
enkele gebed van ‘n ware gelowige gaan verlore, indien in geloof uit ‘n
eerlike hart opgestuur, nie.
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*Testimonies, vol. 1, pp 120-121.

WEES GEREED OM JOU GOD TE ONTMOET*
Ek het gesien ons moet nie die koms van die Here op die lange baan skuif
nie. Die engel het gesê: “Maak gereed, maak gereed, vir wat oor die aarde
aan die kom is. Laat jou werke met jou geloof ooreenstem.” Ek het gesien
dat die gees in God moet anker en dat ons invloed vir God en Sy waarheid
moet getuig. Ons kan nie die Here eer wanneer ons traak-my-nieagtig en
onverskillig is nie. Ons kan Hom nie verheerlik wanneer ons wanhopig en
moedeloos is nie.

Ons moet regtig ernstig wees om ons eie siele se

verlossing te verseker en om ander te red. Hierdie is van die grootste
belangrikheid en enigiets anders is van sekondêre belang.
Ek het die prag van die hemel gesien. Ek het die engele hulle verruklike
liedere, wat lofprysing, eer en heerlikheid aan Jesus bring, hoor sing. Ek
kon toe iets van die wonderbaarlike liefde van die Seun van God besef. Hy
het al die heerlikheid verlaat, al die eer wat Hy in die hemel gehad het en
was so in ons verlossing geïnteresseerd dat Hy geduldig en sagmoedig elke
vernedering en minagting waarmee die mens Hom oorlaai het, gedra het.
Hy was verwond, gekneus en geslaan. Hy was aan Golgota se kruis
uitgestrek, het die smartlikste/pynlikste dood gely om ons van ‘n ewige
dood te red, sodat ons in Sy bloed gewas kon word en opgewek kan word
om met Hom in die herehuis, wat Hy vir ons voorberei, te kan leef om die
lig en heerlikheid van die hemel, die engele se sang te hoor, om saam met
hulle te sing en dit alles te geniet.
Ek het gesien dat die ganse hemel in ons verlossing geïnteresseerd is en
sal ons traak-my-nieagtig wees?

Kan ons onverskillig wees asof dit ‘n

geringe saak is of ons verlos of verlore is? Kan ons die offer wat vir ons
gemaak is, minag? Sommige het dit gedoen. Hulle het met die aangebode
barmhartigheid gekgeskeer en die afkeurende blik van God is op hulle.
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God se Gees sal nie altyd bedroef word nie. Hy sal vertrek as Hy langer
bedroef gemaak word. Nadat alles gedoen is wat God kon doen om die
mensdom te red, as hulle deur hul lewens toon dat hulle Jesus se
aangebode barmhartigheid minag, sal ewige dood hulle deel wees en dit sal
duur gekoop wees. Dit sal ‘n verskriklike/ontsettende dood wees, want
hulle sal die foltering en sielsangs voel wat Christus aan die kruis gevoel
het om vir hulle die kwytskelding, wat hulle geweier het, te betaal. En
hulle sal dan besef wat hulle verloor het – die ewige lewe en die
onsterflike erfenis. Die groot offer wat gemaak was om siele te red toon
aan ons hulle waarde. Wanneer die kosbare siel eenmaal verlore is, is dit
vir ewig verlore.
Ek het ‘n staande engel met skale in sy hande gesien wat die gedagtes en
belangstellings van die volk van God, veral die jongmense, weeg. In een
skaal was die gedagtes en belangstellings wat hemelwaarts neig; in die
ander een was die gedagtes en belangstellings wat na die aardse neig. En
in hierdie skaal was al die lees van verhale, [nuttelose TV-programme]
gedagtes

oor

kleredrag

en

vertoon/skyn/praal

en

verganklikheid,

nutteloosheid/ydelheid en trots, ens. gegooi. O, wat ‘n plegtige/ernstige
oomblik! Die engele van God staande met skale, besig om die gedagtes van
Sy belydende kinders – hulle wat beweer dat hulle dood is vir die wêreld
en lewendig vir God – te weeg.
verganklikheid/skyn/ydelheid

en

Die skaal met aardse gedagtes,
trots

het

vinnig

af

gegaan,

nieteenstaande dat gewig na gewig van die skaal gerol het. Die een met
die gedagtes en belangstellings wat na die hemel gestrek het, het vinnig
opwaarts gegaan soos die ander een afwaarts gegaan het, en o, hoe lig was
dit! Ek kan dit vertel, omdat ek dit gesien het. Maar nooit kan ek die
ernstige/plegtige en helder indruk, wat op my gees gestempel is, weergee
soos ek die engele met die skale gesien het wat die gedagtes en
belangstellings van die volk van God weeg nie. Die engel het gesê: “Kan
diesulkes die hemel binnegaan? Nee, nee, nooit. Sê vir hulle die hoop wat
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hulle nou het, is tevergeefs en tensy hulle spoedig tot inkeer kom en
verlossing verkry, moet hulle omkom.”
‘n Vorm van godvresendheid sal niemand red nie. Almal moet ‘n diep en
lewende ervaring hê. Dit alleen sal hulle in die tyd van benoudheid red.
Dan sal hulle werk beproef word van watter soort dit is en as dit goud,
silwer en kosbare edelstene is, sal hulle soos in die geheime paviljoen van
die Here weggesteek word. Maar as hulle werk hout, hooi en stoppels is,
kan niks hulle teen die felheid van Jehova se wraak beskerm nie.
Die jonges, sowel as die wat ouer is, sal gevra word om ‘n rede vir hulle
hoop te gee.

Maar die verstand, deur God vir beter dinge ontwerp,

gevorm om Hom volkome te dien, het by dwase in plaas van ewige
belangstellings stilgestaan. Daardie verstand wat gelaat word om hier en
daar te swerwe is net so wel in staat om die waarheid te verstaan, die
bewys uit die Woord van God om die Sabbat, die ware fontein van die
Christen se hoop, te onderhou en op die voorkoms, die maniere, die
kleredrag, ens. te let. En diegene wat die verstand oorgee om deur simpel
stories en ydele verhale [TV-programme] weggelei te word, voed die
verbeelding, maar die glansrykheid van God se Woord is vir hulle
verduister. Die verstand is direk van God weggelei. Die belangstelling in
Sy kosbare Woord is vernietig.
‘n Boek is aan ons gegee om ons voete deur die gevare van hierdie wêreld
na die hemel te lei.

Dit vertel ons hoe om die wraak van God te kan

vryspring en vertel ook van die lyding van Christus, die groot offer wat
gebring was vir ons, sodat ons gered kan word en die teenwoordigheid van
God vir ewig kan geniet en as iemand aan die einde nie daar is nie, nadat
hulle die waarheid gehoor het, sal dit hulle eie skuld wees; hulle sal sonder
verskoning wees. Die Woord van God vertel vir ons hoe ons volmaakte
Christene kan word en die laaste sewe plae kan vryspring. Maar hulle het
geen belangstelling getoon om dit uit te vind nie. Ander dinge het die
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verstand weggelei, afgode is deur hulle gekoester en God se Woord was
afgeskeep en verontagsaam. Belydende Christene het met God gekgeskeer
en wanneer Sy Heilige Woord hulle in die laaste dag sal oordeel, sal hulle
te lig bevind word.

Daardie Woord wat hulle vir simpel verhale [TV-

programme] verwaarloos het, oordeel hulle lewens. Die standaard en die
wyse waarop hulle tyd bestee het, word alles met die Woord van God
vergelyk en as hulle te kort skiet, is hulle lot vir ewig beslis.
Ek het gesien dat baie hulle onder mekaar beoordeel en hulle lewens met
die lewens van ander vergelyk. Dit behoort nie so te wees nie. Niemand
behalwe Christus is aan ons as ‘n voorbeeld gegee nie.

Hy is ons ware

Rolmodel en elkeen behoort daarna te streef om in die navolging van Hom
uit te blink. Ons is medewerkers met Christus of medewerkers met die
vyand. Óf ons versamel met Christus óf ons verstrooi. Ons is vasberade,
heelhartige Christene of hoegenaamd nie. Christus het gesê: Was jy tog
maar koud of warm!

Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm

nie, sal Ek jou uit my mond spuug. – Openb. 3:15,16.
Ek het gesien dat sommige tot nou toe kwalik weet wat selfverloëning of
opoffering is of wat dit is om vir die waarheid se saak te ly. Maar niemand
sal die hemel binnegaan sonder om ‘n opoffering te maak nie. ‘n Gees van
selfverloëning en opoffering behoort gekoester te word. Sommige het nie
hulleself, hul eie liggame, op die altaar van God geoffer nie. Hulle gee toe
aan ‘n opvlieënde, kortgebonde, wisselvallige humeur, bevredig hulle aptyt
en skenk aandag aan hulle eie belange, sonder om op die saak van God te
let. Diegene wat gewillig is om enigsins ‘n opoffering vir die ewige lewe te
maak, sal dit verkry en dit sal die moeite werd wees om voor te ly en om
elke afgod voor op te offer. Die allesoortreffende en ewige gewig van
heerlikheid verswelg alles en verduister elke aardse plesier.
*Testimonies, Vol. 1, pp 123-126.
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DIE TWEE WEË*
By die Konferensie in Battle Creek, 27 Mei, 1856, was ek in ‘n visioen
sommige van die dinge wat die kerk in die algemeen raak, getoon.

Die

heerlikheid en majesteit van God het voor my verbygegaan. Die engel het
gesê: “Hy is verskriklik in Sy majesteit en tog besef julle dit nie;
verskriklik in Sy toorn en tog kwets julle Hom daagliks. Gaan in deur die
nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die
verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.

Want die poort is

nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit
vind.” – Matt. 7: 13,14.

Hierdie paaie is verskillend, afsonderlik, in

teenoorgestelde rigtings. Een lei na die ewige lewe, die ander na die ewige
dood.

Ek het die onderskeid tussen hierdie paaie gesien, asook die

onderskeid tussen die reisgeselskappe. Hierdie paaie is teenoorgesteld;
die een is breed en glad, die ander een smal en hobbelrig.

So die

reisgeselskappe, is teenoorgesteld in karakter, in lewe, in kleredrag en in
hulle gesprekke.
Diegene wat op die smal weg reis, praat van die blydskap en geluk wat hulle
aan die einde van die reis sal ervaar. Hulle gesigsuitdrukkings is dikwels
hartseer en tog straal dit dikwels van heilige, gewyde blydskap. Hulle trek
nie aan soos die groep op die breë pad nie, praat nie soos hulle nie en tree
nie soos hulle op nie. ‘n Voorbeeld was vir hulle gegee. ‘n Man van smarte
en bekend met krankheid het vir hulle daardie pad geopen en het Homself
daarop gereis.

Sy volgelinge sien Sy voetspore en is vertroos en

bemoedig. Hy is veilig daardeur en so kan hulle as hulle in Sy voetspore
volg.
Op die breë pad is almal met hulle eie liggame, kleredrag en die genietige
van die lewe besig.

Hulle gee hulle vrylik oor aan uitbundigheid en

vrolikheid en dink nie aan hulle reis se einde nie, aan die sekere
verwoesting aan die einde van die pad nie. Elke dag kom hulle nader aan
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hul vernietiging; nogtans gaan hulle soos dwase vinniger en vinniger
vorentoe. O, hoe verskriklik het dit vir my gelyk!
Ek het baie gesien wat op hierdie breë pad reis met dié woorde op hulle
geskryf: “Dood vir die wêreld. Die einde van alle dinge is op hande. Wees
julle ook gereed.” Hulle het presies net soos al die ydeles, verwaandes
rondom hulle gelyk, behalwe vir ‘n skadu van hartseer wat ek op hulle
gesigte waargeneem het. Hulle gesprekke was net soos die opgewekte,
onbedagsame mense rondom hulle; maar hulle sou af en toe met groot
tevredenheid na die letters op hulle kledingstukke wys en die ander vra
om dieselfde op hulle s’n te hê. Hulle was op die breë weg, nogtans het
hulle voorgegee dat hulle deel van die groep is wat op die smal weg reis.
Diegene rondom hulle sou sê: “Daar is geen onderskeid tussen ons nie.
Ons is eenders; ons klee en praat en tree eenders op.”
Toe was ek aan die jare 1843 en 1844 herinner. Daar was ‘n gees van
toewyding toe wat daar nie nou is nie.

Wat het met die belydende

eiendomsvolk van God gebeur? Ek het die gelykvormigheid aan die wêreld
en die onwilligheid om vir die waarheid se saak te ly gesien. Ek het ‘n
groot gebrek aan onderdanigheid, gehoorsaamheid aan die wil van God
gesien. Ek was aan die kinders van Israel nadat hulle Egipte verlaat het,
herinner.

God het hulle uit barmhartigheid onder die Egiptenare uit

geroep, sodat hulle Hom sonder hindernis of beperking kon aanbid. Hy het
vir hulle wonders op hulle pad bewerkstellig, Hy het hulle op die proef
gestel en getoets deur hulle in nou plekke te bring. Na die wonderlike
handelswyse van God met hulle en hul uitredding so baie kere, het hulle
gemurmureer wanneer hulle deur Hom getoets en op die proef gestel was.
Hulle taal was: Het ons maar in Egipteland deur die hand van die Here
gesterwe. – Exodus 16:3. Hulle het na die preie en uie daar verlang.
Ek het gesien dat baie wat verklaar dat hulle die waarheid vir hierdie
laaste dae glo dit vreemd vind dat die kinders van Israel gemurmureer
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het, terwyl hulle gereis het; dat na die wonderbare handelswyse van God
met hulle hul so ondankbaar kon wees as om te vergeet wat Hy vir hulle
gedoen het. Die engel het gesê: “Julle het veel erger as hulle gedoen.”
Ek het gesien dat God vir Sy diensknegte die waarheid so duidelik, so
eenvoudig gegee het dat dit nie weerstaan kon word nie. Waar hulle ook al
gaan, het hulle besliste oorwinning.

Hulle vyande kon nie by die

oortuigende waarheid verbykom nie. Die lig was so duidelik gewerp dat die
diensknegte van God enige plek kon opstaan en die waarheid, duidelik en
samehangend, die oorwinning kon behaal. Hierdie groot seën is nog nie op
prys gestel nie of selfs besef nie.

As enige beproewing opduik, begin

sommige terugkyk en dink hulle het ‘n moeilike tyd.

Sommige van die

belydende diensknegte van God weet nie wat suiwerende beproewings is
nie. Hulle skep somtyds vir hulself beproewings, fantaseer beproewings
en word so maklik ontmoedig, so maklik seergemaak, die eie-ek word so
vinnig aangetas dat hulle hulself benadeel, ander benadeel en die saak
benadeel.

Satan vergroot hulle beproewings en plaas gedagtes in hulle

verstande

dat,

indien

hulle

daarvoor

swig,

dit

hulle

invloed

en

bruikbaarheid sal verwoes.
Sommige het gevoel om hulself aan die werk [verkondiging van die
evangelie] te onttrek en met hulle hande te gaan werk. Ek het gesien dat
indien God Sy hand oor hulle sou wegneem en hulle aan siekte en dood
onderworpe sou wees, dan sou hulle weet wat moeilikheid is.

Dit is ‘n

verskriklike ding om teen God te murmureer. Hulle hou nie in gedagte dat
die

weg

waarlangs

hulle

reis

‘n

ongelyke,

selfverloënende

en

selfopofferende weg is nie en dat hulle nie moet verwag dat alles so
gladweg sal verloop, asof hulle op die breë weg reis nie.
Ek het gesien dat sommige van God se diensknegte, selfs leraars, so
maklik ontmoedig word, die eie-ek word so maklik seergemaak dat hulle
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hulself verbeel dat hulle geminag en benadeel word, terwyl dit nie so is
nie.
Hulle waan hul lot moeilik. Diesulkes besef nie hoe hulle sou voel as die
onderhoudende hand van God onttrek sou word en hulle deur sielsangs
gaan nie. Hulle sou dan hulle lot tienvoudig moeiliker as voorheen vind, toe
hulle in die werk van God betrokke was, beproewings en ontberings ervaar
het, nogtans terselfdertyd die Here se goedkeuring gehad het. Sommige
wat in die saak van God werk, weet nie wanneer hulle ‘n maklike tyd het
nie.

Hulle het so min ontberings en weet so min van gebrek of

vermoeiende arbeid of verdrukking, dat wanneer hulle ‘n maklike tyd het,
wanneer hulle deur God begunstig word en bykans geheel en al vry van
sielsangs is, weet hulle dit nie en dink hulle beproewings is groot. Ek het
gesien dat, tensy diesulkes ‘n gees van selfopoffering het en gereed is om
vrolik en blymoedig te arbei, nie hulleself spaar nie, sal God hulle ontslaan.
Hy sal hulle nie as Sy selfopofferende diensknegte erken nie, maar sal
diegene wat wil arbei, nie traag nie maar ywerig, ophef en hulle sal weet
dat hulle ‘n voorspoedige tyd het. God se diensknegte moet die las vir
siele voel en tussen die buiteportaal en die altaar ween en uitroep: “Spaar
U volk, o Here!”
Sommige van God se diensknegte het hulle lewens gegee om vir die saak
van God opgeoffer en uitgeput te word totdat hulle liggaamsgesteldheid
afgebreek

was

en

hulle

bykans

gedaan

was

van

geestesarbeid,

aanhoudende sorge, geswoeg en ontberings. Ander het nie en wou nie die
las op hulleself neem nie. Nogtans dink diesulkes hulle het ‘n moeilike tyd,
omdat hulle nog nooit ontberinge en swaarkry ervaar het nie. Hulle was
nooit in die swaarkry-gedeelte gedompel nie en sal ook nie so lank as hulle
so baie swakte en so min lewensmoed en vasberadenheid openbaar en hulle
gemak so liefhet nie. Van wat God my getoon het, moet daar ‘n suiwering
onder die predikers kom, sodat die luies, traes en self-sorgsames uitgewas
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kan word en daar ‘n suiwer, getroue en selfopofferende groep oorbly wat
nie na hulle eie gemak strewe nie, maar wat getrou in woord en leerstelling
sal diens verrig, gewillig om te ly en alles vir God se saak te verduur en om
diegene te red vir wie Hy gesterf het. Laat hierdie diensknegte die nood
oor hulle voel as hulle nie die evangelie verkondig nie en dit sal genoeg
wees, maar almal voel nie so nie.

*Testimonies, vol. 1, pp. 127- 131.

WEES YWERIG EN KOM TOT INKEER*
Liewe Broeders en Susters: Die Here het aan my in ‘n visioen sommige
dinge rakende die kerk in haar huidige louwarm toestand getoon, wat ek
met julle wil deel. Die kerk was aan my in ‘n visioen voorgestel. Die engel
het aan die kerk gesê: “Jesus praat met julle, ‘wees ywerig en kom tot
inkeer’” Hierdie werk, het ek gesien, moet ernstig opgeneem word. Daar
is

iets

waaroor

berou

moet

getoon

word.

Wêreldsgesindheid,

selfsugtigheid en gierigheid het die geestelikheid en lewe van God se volk
uitgehol.
Die gevaar vir God se volk is die liefde vir die wêreld. Hieruit spruit die
sondes van gierigheid en selfsugtigheid.

Hoe meer hulle van hierdie

wêreld kry, hoe sterker word hulle toegeneentheid daartoe en steeds reik
hulle uit na meer. Die engel het gesê: “Dit is makliker vir ‘n kameel om
deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van
God te kom.” Nogtans, baie wat voorgee hulle glo ons het die laaste
waarskuwende noot aan die wêreld, streef met al hulle energie daarna om
hulle in ‘n posisie te plaas waar dit makliker vir ‘n kameel is om deur die
oog van ‘n naald te gaan as vir hulle om die koninkryk binne te gaan.
Hierdie aardse skatte is seëninge wanneer dit reg gebruik word. Diegene
wat dit het, moet besef dat God dit aan hulle geleen het en moet
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blymoedig hulle middele gebruik om Sy saak te bevorder. Hulle sal nie
hulle beloning hier verloor nie. Hulle sal met goedkeuring deur die engele
van God gadegeslaan word en sal ook ‘n skat in die hemel versamel.
Ek het gesien dat Satan die eienaardige, selfsugtige, begerige geaardheid
van sommige wat die waarheid bely, dophou en hy sal hulle versoek deur
voorspoed oor hulle pad te bring en hulle die rykdom, weelde van die aarde
aan te bied. Hy weet dat as hulle nie hul natuurlike aard oorwin nie, sal
hulle struikel en val deur mammon lief te hê en hulle afgod te aanbid.
Satan se doel word dikwels bereik. Die sterk liefde vir die wêreld oorwin
of verswelg die liefde vir die waarheid. Die koninkryke van die wêreld
word hulle aangebied en hulle gryp hulle skat gretiglik vas en dink hulle is
wonderlik voorspoedig. Satan triomfeer, omdat sy plan geslaag het. Hulle
het die liefde van God vir die liefde van die wêreld verruil.
Ek het gesien dat diegene wat aldus voorspoedig gemaak is, die plan van
Satan kan dwarsboom as hulle hul selfsugtige gierigheid oorwin deur al
hulle besittings op die altaar van God te lê. En wanneer hulle sien waar
middele nodig is om die saak van die waarheid te bevorder en om die
weduwee, die vaderlose en noodlydendes te help, moet hulle blymoedig gee
en sodoende skatte in die hemel versamel.
Slaan ag op die raad van die Waaragtige Getuie. Koop goud wat in die vuur
gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en
salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Wend ‘n poging aan. Hierdie
kosbare skatte sal nie op ons neerdaal sonder enige kragtige poging van
ons kant af nie.

Wees dan ywerig en bekeer jou van jou louwarm

toestand. Ons moet bewus wees van die verkeerde in ons, ondersoek doen
na ons sondes en met ywer bekeer.
Ek het gesien dat die broeders wat besittings het ‘n werk het om te doen
deur van hierdie aardse skatte weg te skeur en om hulle liefde vir die
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wêreld te oorwin. Baie van hulle het hierdie wêreld lief, het hulle skatte
lief, maar is nie gewillig om dit so te sien nie. Hulle moet ywerig wees en
hulle van hul selfsugtige gierigheid bekeer, sodat die liefde vir die
waarheid alles kan verswelg.

Ek het gesien dat baie van diegene wat

rykdomme het, sal faal om die goud, wit klere en oogsalf te koop. Hulle
ywer besit nie die intensiteit en erns in verhouding tot die waarde van die
voorwerp wat hulle najaag nie.
Ek het hierdie mense wat na aardse besittings streef, gesien; watter ywer
hulle openbaar, watter erns, watter energie om ‘n aardse skat, wat spoedig
moet verbygaan, te verkry!

Watter weldeurdagte berekeninge maak

hulle? Hulle beplan en swoeg vroeg en laat en offer hulle gerief en gemak
op vir aardse skatte.

‘n Ooreenstemmende ywer aan hulle kant om die

goud, wit klere en oogsalf te verkry sal hulle in besit bring van hierdie
begeerlike, verkieslikste skatte en lewe, ewige lewe, in die koninkryk van
God.

Ek het gesien dat as enigeen oogsalf nodig het, is dit hulle wat

aardse besittings het. Baie van hulle is blind vir hulle eie toestand, blind
vir hulle ferm greep op hierdie wêreld. O, dat hulle mag sien!
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.” – Openb. 3:20.

Ek het gesien dat baie so baie

rommel by die deur van hulle hart opgestapel het, dat hulle nie die deur
kan oopkry nie. Sommige het hindernisse, struikelblokke tussen hulself en
hulle broeders om te verwyder. Ander het slegte humeure en selfsugtige
gierigheid om te verwyder voor hulle die deur kan oopmaak. Ander het die
wêreld voor die deur van hulle hart gerol wat die deur versper. Al hierdie
rommel moet weggeneem word en dan kan hulle die Verlosser verwelkom.
O, hoe kosbaar was hierdie belofte soos dit aan my in ‘n visioen getoon is!
Ek sal ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met
my. O, die liefde, die wonderbare liefde van God! Na al ons louwarmheid
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en sonde sê Hy: “Keer terug na My en Ek sal na jou terugkeer en sal al jou
afvalligheid genees.” Dit was ‘n aantal kere deur die engel herhaal. “Keer
terug na My en Ek sal na jou terugkeer en sal al jou afvalligheid genees.”
Sommige het ek gesien, sal met blydskap terugkeer. Ander sal nie toelaat
dat hierdie boodskap aan die kerk van Laodicéa hulle belas nie. Hulle sal
saam voortgaan, baie op dieselfde wyse as tevore en sal uit die mond van
die Here gespuug word. Slegs diegene wat hulle ywerig bekeer, sal by God
guns vind.
Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon,
soos Ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. –
Openb. 3:21.

Ons kan oorwin. Ja, ten volle, geheel en al.

Jesus het

gesterf om vir ons uitkoms te bring, sodat ons elke slegte humeur, elke
sonde, elke versoeking kan oorwin en einde ten laaste saam met Hom sit.
Dit is ons voorreg om geloof en verlossing te kan hê. Die krag van God het
nie verminder nie. Sy krag, het ek gesien, sal jou net so vrylik geskenk
word as voorheen. Dit is die kerk van God wat hulle geloof verloor het,
hulle energie om te worstel soos Jakob uitgeroep het: Ek sal U nie laat
gaan nie, tensy dat U my seën. – Gen. 32: 26.
Blywende geloof het weggekwyn. Dit moet in die harte van God se volk
herleef.

Daar moet ‘n opeising van God se seën wees. Geloof, lewende

geloof, styg opwaarts na God en verheerlik; ongeloof, afwaarts na
duisternis en dood.
Ek het gesien dat die gees van sommige in die kerk nie in die regte kanaal
gevloei het nie. Daar was ‘n paar met eienaardige geaardhede wat hulle eie
idees gehad het waarmee hulle hul broeders en susters beoordeel het. En
as enigeen nie presies met hulle saamgestem het nie, was daar onmiddellik
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moeilikheid in die kamp. Sommige het die muggie uitgeskep en die kameel
ingesluk.
Hierdie vooropgestelde idees is heeltemal te lank aan toegegee en die
vrye loop laat gaan. Daar was ‘n gegryp na strooihalms. En wanneer daar
nie werklike probleme in die kerk was nie, is beproewinge geskep.

Die

gedagtes van die kerk en die diensknegte van die Here word van God, die
waarheid en die hemel weggeroep om by die duisternis stil te staan. Maar
hierdie is nie die beproewinge wat die kerk moet suiwer en wat op die ou
end die krag van God se volk moet vermeerder nie.
Ek het gesien dat sommige geestelik verwelk.

Hulle het ‘n tyd lank

toegesien dat hulle broeders en susters op die regte pad bly – op die
uitkyk vir elke fout om met hulle skoor te soek. En terwyl hulle dit doen,
is hulle gedagtes nie op God, nóg op die hemel, nóg op die waarheid; maar
presies waar Satan hulle wil hê – op iemand anders.

Hulle siele is

verwaarloos, hulle sien of voel selde hulle eie foute, maar hulle het genoeg
om te doen om die foute van ander dop te hou sonder om soveel na hulle
eie siele te kyk of hulle eie harte te ondersoek. ‘n Persoon se kleredrag
neem die aandag in beslag. Hulle moet met die een of daardie een praat en
dit is genoeg om vir weke lank by stil te staan. Ek het gesien dat daar in
die godsdiens ‘n paar arme siele bestaan wat die kleredrag en dade van
ander dophou en met hulle fout vind. Tensy hulle hervorm, sal daar vir
hulle geen plek in die hemel wees nie, want hulle sal ook met die Here
Homself fout vind.
Die engel het gesê: “Dit is ‘n individuele werk om met God reg te wees.”
Die werk is tussen God en ons eie siele. Maar terwyl mense so baie oor
ander se foute besorg is, is hulle nie oor hulself besorg nie.

Hierdie

foutvinderige mense kan hulself dikwels van die gewoonte genees as hulle
direk na die individu, wat hulle dink verkeerd is, sou gaan. Maar dit sou so
moeilik wees dat hulle maar hul idees laat vaar eerder as om te gaan. Dit
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is maklik om die tong vrye teuels te gee omtrent hierdie een of daardie
een wanneer die beskuldigde nie teenwoordig is nie.
Sommige dink dit is verkeerd om te probeer om orde in die aanbidding van
God te handhaaf. Maar ek het gesien dat dit nie verkeerd is om orde in
die kerk van God te handhaaf nie. Ek het gesien dat verwarring vir die
Here onaangenaam is en dat daar orde in gebed en ook in die lofprysing
moet wees. Ons moet nie na die huis van die Here kom om vir ons families
te bid, tensy ‘n diepe medelye ons sal lei, terwyl die Gees van God hulle
oortuig nie. Normaalweg is die geskikte plek om vir ons families te bid by
die familiealtaar. Wanneer die voorwerpe van ons gebede op ‘n afstand is,
is die binnekamer die geskikste plek om vir hulle by God te pleit. Wanneer
in die huis van God, moet ons vir ‘n seën bid en moet verwag dat God ons
gebede hoor en beantwoord.

Sulke byeenkomste sal opgewek en

interessant wees.
Ek het gesien dat almal met geesdrif, maar ook verstandig en begrypend
moet sing. God het nie behae in brabbeltaal en wanklanke nie. God het
altyd groter behae in reg as in verkeerd. En hoe nader die volk van God
aan die korrekte, harmonieuse sang kan kom, hoe meer word Hy
verheerlik, die kerk vind baat en die ongelowiges word gunstig beïnvloed.
Ek was die orde, die perfekte orde, van die hemel getoon en was in
vervoering, terwyl ek na die perfekte musiek geluister het. Nadat ek uit
die visioen gekom het, het die sang hier skril en vals geklink.

Ek het

groepe engele gesien, wat in ‘n vierkant gestaan het, elk met ‘n goue harp
in die hand.

Aan die punt van die harp was ‘n instrument om die harp te

verstel of om die melodie te verander.

Hulle vingers het nie lomp die

snare bespeel nie, maar hulle het die verskillende snare bespeel om
verskillende klanke voort te bring. Daar is een engel wat altyd lei, wat die
harp eerste bespeel, dan verenig almal in die diep, volmaakte musiek van
die hemel.

Dit kan nie beskryf word nie.

Dit is melodieus, hemels,
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goddelik, terwyl daar van elke gelaat die beeld [karakter] van Jesus
straal, glansend met onuitspreekbare heerlikheid.
* Testimonies, vol. 1, pp. 141-146.

JONG SABBATHOUERS*
Op 22 Augustus 1857, by die gebedshuis te Monterey, Michigan, is daar
aan my getoon dat baie nog nie die stem van Jesus gehoor het nie en dat
die reddende boodskap nog nie die siel aangeraak en die lewe hervorm het
nie. Baie van die jongmense het nie die gees van Jesus nie. Die liefde van
God is nie in hulle harte nie en daarom voer die natuurlike swakhede nog
die botoon pleks van die Gees van God en die verlossing.
Diegene wat werklik die godsdiens van Jesus het, sal nie skaam of bang
wees om die kruis te dra voor diegene wat meer ondervinding het as hulle
nie. Hulle sal, as hulle regtig verlang om reg te lewe, graag al die hulp wil
hê wat ouer Christene hulle kan bied. Hulle sal blymoedig gehelp word;
harte wat verwarm is deur liefde tot God sal hulle nie deur kleinighede op
die Christelike pad van stryk laat bring nie. Hulle sal uiter wat die Gees
van God inwerk. Hulle sal dit uit sing en uit bid. Dit is gebrek aan
godsdiens, gebrek aan ‘n heilige lewe wat die jongmense terughoudend
maak. Hulle lewens veroordeel hulle. Hulle weet dat hulle nie lewe soos
Christene behoort nie en daarom het hulle geen vrymoedigheid voor God
of voor die kerk nie.
Die rede waarom jongmense vrymoediger voel wanneer daar nie ouer
mense teenwoordig is nie, is dat hulle tuis voel by hulle portuur. Die een
dink dat hy net so goed as die ander is. Maar nie een van hulle voldoen aan
die standaard nie; die een neem die ander as maatstaf en hulle vergelyk
hulself met mekaar en vergeet die enigste volmaakte en ware maatstaf.
Jesus is die ware rolmodel. Sy lewe van selfopoffering is ons voorbeeld.
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Ek het gesien hoe min aandag daar aan die Model geskenk word, en hoe min
Hy aan hulle voorgehou word. Hoe min ly die jongmense en hoe min verloën
hulle hulself vir hulle godsdiens! Hulle dink feitlik nooit aan opoffering
nie. Hulle volg glad nie die Model in hierdie opsig nie. Ek het gesien dat
die taal van hulle lewens is: Ek moet die eie-ek bevredig en streel. Hulle
vergeet die Man van Smarte wat met krankheid bekend was. Die lyding
van Jesus in Getsemané; die feit dat Sy sweet soos groot druppels bloed
was in die tuin en die doringkroon wat Sy hoof verwond het, beweeg hulle
glad nie. Hulle geestelike sinne het ongevoelig geword en hulle het geen
besef van die betekenis van die groot offer wat vir hulle gebring was nie.
Hulle kan sit en luister na die verhaal van die kruis, hoor hoe die wrede
spykers deur die hande en voete van die Seun van God gedryf was en dit
ontroer glad nie hulle siele nie.
Die engel het gesê: “As sulke mense in die Godstad gebring word en aan
hulle gesê word dat al daardie onbeskryflike heerlikheid hulle s’n is tot in
ewigheid, sou hulle geen besef hê van die duur prys waarmee dit vir hulle
gekoop was nie. Hulle sou nooit die grenslose liefde van die Verlosser
verstaan nie. Hulle het nie daardie beker gedrink en is nie met daardie
doop gedoop nie. Dit sou die hemel bederf as sulke mense daar toegelaat
word. Alleen diegene wat deelgenote was aan die lyding van die Seun van
God en wat die groot verdrukking oorwin en hulle klere in die bloed van die
Lam gewas het, sal die onbeskryflike heerlikheid van die hemel kan
geniet.”
Die gemis aan hierdie nodige voorbereiding sal die meeste van die
jongmense uitsluit, want hulle wil nie ernstig en ywerig werk om die rus,
wat vir die volk van God oorbly, in te gaan nie. Hulle wil hulle sondes nie
eerlik bely, sodat dit vergewe en uitgedelg kan word nie. Daardie sondes
sal binne ‘n kort tydjie in al hulle afskuwelikheid geopenbaar word. God
slaap nie. Hy weet van al die sondes wat vir die menslike oog bedek is. Die
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skuldiges weet watter sondes hulle moet bely, sodat hulle rein voor God
kan staan. Jesus gee hulle nou die geleentheid om belydenis te doen, om
hulle in ootmoed te bekeer en hulle lewens te reinig deur die waarheid te
gehoorsaam en uit te lewe. Nou is dit die tyd om alle verkeerde dinge reg
te maak en alle sondes te bely, so nie, sal hulle teen die sondaar in die dag
van God se toorn getuig.
Ware bekering is nodig.
Ek het gesien dat tensy daar ‘n groot verandering by die jongmense kom –
tensy daar grondige bekering is - hulle nie op die hemel kan hoop nie.
Volgens wat aan my getoon was, is skaars die helfte van die jongmense wat
die waarheid bely waarlik bekeerd. As hulle regtig bekeerd was, sou hulle
vrugte dra tot verheerliking van God. Baie het ‘n hoop wat sonder
fondament is. Die fontein is nie gesuiwer nie en daarom is wat daaruit
kom nie suiwer nie. Suiwer die fontein en die water sal suiwer wees. As
die hart reg is, sal die woorde, die kleredrag en die dade reg wees. Daar
is ‘n gebrek aan ware godsaligheid. Ek sal my Meester nie so onteer as om
te erken dat ‘n onverskillige, ligsinnige persoon wat nie bid nie ‘n Christen
is. Nee! ‘n Christen het die oorwinning oor sy swakhede en sy drifte. Daar
is genesing vir siele wat aan dié wonde siek is. Jesus kan hulle genees. Die
dierbare Heiland! Sy genade is genoeg vir die swakstes en ook die sterkes
kan alleen deur Sy genade gered word.
Ek het gesien hoe hierdie genade verkry kan word. Gaan na jou
binnekamer en pleit daar alleen met God: Skep vir my ‘n rein hart, o
God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. – Ps. 51:12.
Wees ernstig en opreg. Vurige gebed vermag veel. Worstel in die gebed
soos Jakob. Smeek God. In die tuin het Jesus groot druppels bloed
gesweet; julle moet ‘n poging aanwend. Julle moet nie julle binnekamer
verlaat voordat julle sterk voel in Jesus nie; dan moet julle waak en net
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solank as julle waak en bid, sal julle jul swakhede kan oorwin en die
werking van die genade van God sal in julle gesien word.
God verhoed dat ek sal ophou om julle te waarsku. Jong vriende, soek die
Here met julle hele hart. Wees ywerig; wanneer julle regtig voel dat julle
sonder die hulp van God sal vergaan en wanneer julle harte smag na die
waterstrome, dan sal die Here julle dadelik versterk; en dan sal julle
vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. As julle verwag om gered te
word, moet julle bid. Neem tyd daarvoor. Moenie haastig en onverskillig
wees in julle gebede nie. Smeek die Here om julle heeltemal te hervorm,
dat die vrugte van Sy Gees in julle mag wees en dat julle soos ligte in die
wêreld mag skyn. Moenie ‘n struikelblok en ‘n vloek vir die saak van God
wees nie; julle kan ‘n hulp en ‘n seën wees. Sê die Satan aan julle dat julle
nie volkome redding kan smaak nie? Moet hom nie glo nie.
Ek het gesien dat dit die voorreg is van elke Christen om die werking van
die Gees van God in hom te voel. Daar sal hemelse vrede in die gemoed
kom en julle sal graag oor God en die hemel peins. Julle sal die heerlike
beloftes van Sy Woord aanneem. Maar dan sal julle moet weet dat julle
die Christelike weg begin volg het. Julle sal moet weet dat julle die
eerste tree op die pad na die ewige lewe gegee het. Julle moet julself nie
bedrieg nie. Ek vrees, nee, ek weet dat baie van julle nie weet wat
godsdiens is nie. Daar was opwinding, die emosies word opgewek, maar
julle het nog nooit die afskuwelikheid van die sonde gesien nie. Julle het
nog nooit julle verlore toestand besef en julle bose weë met bitter berou
verlaat nie. Julle het nog nooit die wêreld afgesterf nie. Julle het nog die
plesier daarvan lief en julle praat graag oor wêreldse dinge; maar wanneer
daar oor die waarheid van God gepraat word, het julle niks te sê nie.
Waarom bly julle dan stil? Waarom praat julle so graag oor wêreldse
dinge en bly julle stil oor die saak wat vir julle so belangrik is – die

32
onderwerp waarin julle die grootste belang behoort te stel? Die waarheid
van God is nie in julle nie.
Ek het gesien dat baie ‘n mooi belydenis kan doen, maar dat daar binnekant
verrotting is. Moet julleself nie bedrieg nie julle valse belyers. God sien
die hart. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. – Matt.
12:34. Ek het gesien dat die wêreld in die hart van sulke mense is en dat
die godsdiens van Jesus nie daar is nie. As belydende Christene Jesus
meer liefhet as die wêreld, sal hulle graag oor Hom praat, hulle beste
Vriend wat hulle die meeste behoort lief te hê. Hy het hulle gered toe
hulle hul verlore toestand besef het. Toe hulle vermoeid en swaar belas
was, het hulle na Hom toe gekom. Hy het hulle sondelas weggeneem en ook
hulle verdriet en Hy het hulle hart heeltemal verander. Die dinge wat
hulle eers liefgehad het, haat hulle nou; en die dinge wat hulle eers gehaat
het, het hulle nou lief.
Jesus vra alles.
Het hierdie groot verandering al in julle plaasgevind? Moet julleself nie
bedrieg nie. Ek sou nooit die Naam van Christus noem nie of ek sou Hom
my hele hart gee, al my liefde. Ons behoort baie dankbaar te wees dat
Jesus hierdie offer aanneem. Hy vra alles. Wanneer ons Hom aanneem,
en alles opgee, dan eers, en dan alleen, sal Hy Sy arms van genade om ons
slaan. Maar wat gee ons op wanneer ons alles opgee? ‘n Hart vol sonde vir
Jesus om te reinig deur Sy genade en te red van die dood deur Sy
weergalose liefde. En tog het ek gesien dat sommige dink dat dit moeilik
is om alles op te gee. Ek is skaam om daaroor te praat en skaam om
daaroor te skryf.
Praat julle van selfverloëning? Wat het Christus vir ons geskenk? As
julle dink dat dit swaar is dat Jesus alles vra, gaan na Golgota en ween
daar oor so ‘n gedagte. Aanskou die hande en voete van julle Verlosser,
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verwond deur die wrede spykers, sodat julle van die sonde deur Sy eie
bloed gewas kan word!
Diegene wat die drang van Christus se liefde voel, sal nie vra hoe min hulle
kan gee om die hemelse loon te ontvang nie; hulle vra nie om die laagste
standaard nie, maar mik na volkome ooreenstemming met die wil van hulle
Verlosser. Met die grootste bereidwilligheid gee hulle alles op en die ywer
sal wees ooreenkomstig die waarde van die voorwerp wat hulle najaag om
te verkry. En wat is dit? Dit is die ewige lewe, die onsterflikheid.
Jong vriende, baie van julle is hopeloos bedrieg. Julle was tevrede met
iets minder as ware en reine godsdiens. Ek wil julle wakker maak. Die
engele van God probeer om julle wakker te maak. O, dat die belangrike
waarhede van die Woord van God julle mag wakkerskud om julle gevaar te
besef en julle te lei tot grondige selfondersoek! Julle harte is nog
vleeslik; julle onderwerp julle nie aan die wet van God nie en kan ook nie.
Die vleeslike hart moet verander word en julle moet sulke skoonheid in
heiligheid sien dat julle daarna sal smag soos die wildsbok na die
waterstrome. Dan sal julle God liefhê. Dan sal die juk van Christus vir
julle sag en Sy las lig wees. Julle sal beproewings hê, maar daardie
beproewings, as hulle verduur word, sal die saligheid vir julle net
kosbaarder maak. Die ewige erfenis is vir die Christene wat die eie-ek
verloën.
Ek het gesien dat Christene nie te veel waarde moet heg aan en te veel
moet vertrou op gelukkige gevoelens of emosies nie. Sulke gevoelens is nie
altyd getroue gidse nie. Elke Christen behoort God uit beginsel te dien en
hulle moet hul nie deur gevoelens of emosies laat beheers nie. As julle dit
doen, sal julle geloof beoefen en versterk word. Aan my is getoon dat as
‘n Christen ‘n nederige, selfopofferende lewe lei, vrede en vreugde in die
Here die gevolg sal wees. Maar die grootste geluk sal in weldade aan
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ander en om ander gelukkig te maak gevind word. Sulke geluk sal blywend
wees.
Baie van die jongmense het nie ‘n vaste voorneme om God te dien nie.
Hulle beoefen geen geloof nie. Elke wolk wat oor hulle kom, laat hulle die
nederlaag ly. Hulle het geen krag om te volhard nie. Hulle groei nie in die
genade nie. Hulle gee die skyn dat hulle die gebooie van God hou. Hulle
bid so af en toe en hulle word Christene genoem. Hulle ouers is so besorg
oor hulle dat hulle enigiets glo wat maar enigsins gunstig lyk en hulle
bearbei nie die kinders nie en leer hulle nie dat die vleeslike hart moet
sterf nie. Hulle moedig hulle aan om saam te kom en ‘n rol te speel, maar
hulle slaag nie daarin om hulle te lei tot selfondersoek en om te bereken
wat dit kos om ‘n Christen te wees nie. Die gevolg is dat die jongmense
voorgee dat hulle Christene is sonder deeglike ondersoek van hulle
motiewe.
Die Waaragtige Getuie het gesê: Was jy tog maar koud of warm! Maar
nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond
spuug. – Openb. 3:15,16. Die Satan gee nie om dat julle naamchristene is
nie, want dan sal julle beter aan sy doel beantwoord. As julle net ‘n vorm
van godsaligheid het en nie die ware godsaligheid self nie, kan hy julle
gebruik om ander te verlei om hulleself ook te bedrieg. Ander arme siele
sal na julle kyk, pleks van na die standaard van die Bybel en hulle sal nie op
‘n hoër peil kom nie. Hulle is net so goed soos julle is en hulle is tevrede.
Daar word dikwels by die jongmense daarop aangedring dat hulle hul plig
moet doen en dat hulle in openbare vergaderings moet spreek en bid; hulle
word gevra om die hoogmoed af te sterf. By elke stap word hulle
aangemoedig. Sulke godsdiens is waardeloos. Die vleeslike hart moet
verander word en dan sal dit nie so swaar wees om God te dien nie. Al
julle liefde vir mooi klere en al julle eie-trots sal dan verdwyn. Die tyd
wat julle voor die spieël deurbring om julle hare mooi op te maak, moet
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julle aan gebed en selfondersoek bestee. In die hart wat geheilig is, sal
daar geen plek wees vir selfversiering nie, maar daar sal in erns gesoek
word na innerlike versiering, naamlik die Christelike deugde, die vrug van
die Gees van God.
Die apostel het gesê: Julle versiering moet nie uiterlik wees nie:
haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie; maar die
verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n
sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God. – 1 Pet. 3:3,4.
Beteuel die vleeslike hart, hervorm die lewe en dan sal die arme, sterflike
liggaam nie so aanbid word nie. As die hart hervorm is, sal dit in die
uiterlike dinge gesien word. As Christus in ons die hoop op die heerlikheid
is, sal ons sulke mooi dinge in Hom vind dat ons siel dit sal begeer. Die siel
sal Hom aankleef, Hom liefhê en in die bewondering van Hom sal die eie-ek
vergeet word. Jesus sal verhoog en aanbid word en die eie-ek sal
verneder word. Maar ‘n belydenis sonder hierdie diepgaande liefde, sal
net in woorde en holle vormdiens bestaan en dit sal ‘n swaar las wees om te
dra. Baie van julle mag ‘n mate van godsdiens in die kop hê, ‘n uiterlike
godsdiens, terwyl die hart nie gereinig is nie. God kyk na die hart: Alles is
oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het. – Heb.
4:13. Sal Hy tevrede wees met enigiets behalwe waarheid in die binneste?
Elke waarlik bekeerde siel sal die onmiskenbare tekens dra dat die
vleeslike hart verander is.
Ek praat reguit en ek glo dat dit nie ‘n opregte Christen sal ontmoedig nie.
Ek wil nie hê dat enigeen van julle in die tyd van benoudheid moet kom
sonder ‘n vaste hoop op die Verlosser nie. Moenie bang wees om die
waarheid oor julleself te hoor nie. Maak seker dat julle ‘n erfdeel daarbo
het. Wees eerlik met julle eie siele. Onthou dat Jesus ‘n kerk sonder vlek
of rimpel aan Sy Vader sal voorstel.
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Hoe kan julle weet of God julle aangeneem het? Ondersoek Sy Woord
biddend. Moet dit nie wegbêre om ‘n ander boek of tydskrif te lees [ of
TV te kyk] nie. Die Bybel sal julle van die sonde oortuig. Daarin word die
weg van saligheid duidelik aangetoon. Dit openbaar ‘n heerlike loon. Dit
openbaar ‘n volkome Verlosser en dit leer dat julle saligheid kan verkry
bloot op grond van Sy grenslose genade.
Moenie gebed in die binnekamer verwaarloos nie, want dit is die siel van
die godsdiens. Bid ernstig en vurig om ‘n rein hart. Pleit net so vurig vir
die ewige lewe as julle vir jul tydelike lewe sal pleit as dit op die spel sou
wees. Bly in die teenwoordigheid van God totdat onuitspreeklike
verlangens in julle binneste vir julle die saligheid en die vergifnis van alle
sondes verkry het.
Die hoop op die ewige lewe sal nie op oppervlakkige beginsels verkry word
nie. Dit is ‘n saak wat uitgemaak moet word tussen God en julle eie siel en
dit moet uitgemaak word vir die ewigheid. ‘n Veronderstelde hoop en niks
meer nie, sal julle eie ondergang beteken. Aangesien julle moet staan of
val by God se Woord, is dit in daardie Woord dat julle die getuienis vir
julself moet vind. Daar sal julle kan sien wat van julle verwag word om
Christene te wees. Moenie julle wapenrusting uittrek, of die slagveld
verlaat voordat julle die oorwinning behaal het en julle in jul Verlosser
geseëvier het nie.
* Testimonies, vol. 1, pp. 154-164.

DIE RYK JONGMAN*
In Monterey, Michigan, 8 Oktober 1857, was ek in ‘n visioen getoon dat die
toestand van baie Sabbatonderhouers was soos die van die jongman wat na
Jesus gekom het om te wete te kom wat hy moet doen om die ewige lewe
te beërwe.
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En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding
moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En Hy sê vir hom: Waarom
noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar
as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra Hom watter? En
Jesus sê – dit: Jy mag nie doodslaan nie, my mag nie egbreek nie, jy mag
nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder;
en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Die jongman sê vir Hom: Al
hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort?
Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en
gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg
My. Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan;
want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar
Ek sê vir julle dat ‘n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal
ingaan. En verder sê Ek vir julle, dit is makliker vir ‘n kameel om deur die
oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te
gaan. Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan
gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is
dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. – Matt. 19:16-26.
Jesus het vyf van die laaste ses gebooie aan die jongman gekwoteer, asook
die tweede groot gebod, waaraan die laaste ses gebooie hang.

Hy het

gedink dat hy die genoemdes onderhou het. Jesus het nie die eerste vier
gebooie, wat ons plig teenoor God bevat, genoem nie. In antwoord op die
navraag van die jongman, Wat kom ek nog kort? het Jesus vir hom gesê:
As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die
armes en jy sal ‘n skat in die hemel hê.
Hier was sy behoefte.

Hy het gefaal om die eerste vier gebooie te

onderhou, asook die laaste ses. Hy het gefaal om sy naaste soos homself
lief te hê. Jesus het gesê: Gee aan die armes. Jesus het sy besittings
aangeraak.

Verkoop jou goed en gee dit aan die armes.

In hierdie
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direkte verwysing het Hy die jongman se afgod uitgewys. Sy liefde vir
rykdom was die belangrikste; daarom was dit vir hom onmoontlik om God
met sy hele hart, met sy hele siel en met al sy verstand lief te hê. Al
hierdie opperste liefde vir sy rykdom het sy oë vir die behoeftes van sy
medemens gesluit.

Hy het nie sy naaste soos homself liefgehad nie,

daarom het hy misluk om die laaste ses gebooie te onderhou. Sy hart was
by sy skat.

Dit was deur sy aardse besittings verswelg.

Hy het sy

besittings liewer as God gehad, meer as die hemelse skat. Hy het die
voorwaardes by monde van Jesus gehoor. As hy sou verkoop en aan die
armes gee, sou hy ‘n skat in die hemel hê. Hier was ‘n toets van hoeveel
hoër hy die ewige lewe as rykdom geag het. Het hy gretiglik die vooruitsig
van die ewige lewe vasgegryp? Het hy ernstig daarna gestreef om die
struikelblok, wat in sy pad was om ‘n skat in die hemel te hê te verwyder?
O, nee, hy het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.
Ek was na hierdie woorde verwys: Dit is makliker vir ‘n kameel om deur
die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van
God in te gaan. – Matt. 19:24.

Jesus het gesê:

By mense is dit

onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. – Matt. 19:26,

Die

engel het gesê: “Sal God die ryk man toelaat om sy rykdomme te hou en
nogtans die koninkryk van God binnegaan?”

‘n Ander engel het

geantwoord: “Nee, nooit!”
Ek het gesien dat dit God se plan is dat hierdie rykdomme behoorlik
gebruik moet word, uitgedeel om die behoeftiges te seën en om die werk
van God te bevorder. As mense hulle rykdomme liewer as hulle medemens
het, meer as hulle liefde vir God of die waarhede van Sy Woord, as hulle
harte by hulle rykdomme is, kan hulle nie die ewige lewe hê nie. Hulle sal
eerder die waarheid opgee as om te verkoop en aan die armes te gee. Hier
word hulle getoets om te sien hoe baie hulle God liefhet, hoe baie hulle die
waarheid liefhet; en, soos die jongman in die Bybel, sal baie bedroef
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weggaan, omdat hulle nie hul rykdomme en ‘n skat in die hemel kan hê nie.
Hulle kan nie albei hê nie en hulle waag dit om hulle kans op die ewige lewe
vir wêreldse besittings op die spel te plaas.
Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as
vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. – Matt. 19:24.
By God is alle dinge moontlik. Waarheid wat deur die Gees van God in die
hart tuisgebring is, sal die liefde vir rykdom verdring. Die liefde van Jesus
en van rykdomme kan nie in dieselfde hart woon nie. Die liefde van God
oortref die liefde van rykdomme so vér dat die besitter wegbreek van sy
rykdomme en sy toegeneentheid na God verplaas. Deur liefde word hy dan
gelei om in die behoeftes van God se saak te voorsien. Dit is sy hoogste
genot om die regte beskikking van Sy Here se goed te maak. Liefde tot
God en sy medemens oorheers en hy beskou alles wat hy het as nie sy eie
nie en vervul getrou sy plig as God se rentmeester. Dan kan hy albei die
groot gebooie van die wet onderhou: Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
moet jou naaste liefhê soos jouself. – Matt. 22:37.39.

Jy

Op hierdie

manier is dit vir ‘n ryk man moontlik om die koninkryk van God binne te
gaan. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of
vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal
honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.

Maar baie

wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

– Matt.

19:29,30.
Hier is die beloning vir diegene wat vir God opoffer.

Hulle ontvang

honderdvoudig in hierdie lewe en sal die ewige lewe beërwe. Maar baie
wat eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerste.

Daar is aan

my diegene wat die waarheid ontvang, maar dit nie leef nie getoon. Hulle
klou aan hulle besittings en is nie gewillig om van hulle middele te versprei
om die saak van God te bevorder nie. Hulle het geen geloof om te waag en
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God te vertrou nie. Hulle liefde vir hierdie wêreld verswelg hulle geloof.
God vra vir ‘n gedeelte van hulle middele, maar hulle slaan nie daarop ag
nie. Hulle redeneer dat hulle hard gewerk het om te verkry wat hulle het
en hulle kan dit nie aan die Here gee nie, want hulle mag dit nodig kry. O,
julle kleingelowiges. Daardie God wat vir Elia in die tyd van hongersnood
gesorg het, sal nie by een van Sy self-opofferende kinders verbygaan nie.
Hy wat die hare van julle hoof getel het, sal vir julle sorg en in die dag van
gebrek sal julle versadig word. Terwyl die goddelose oral rondom hulle
omkom weens ‘n gebrek aan brood, sal hulle brood en water verseker wees.
Diegene wat steeds aan hulle aardse skatte vasklou en wat nie die regte
beskikking maak van dit wat God vir hulle geleen het nie, sal hulle skat in
die hemel verloor - die ewige lewe verloor.
God in Sy voorsienigheid het die harte van sommige van diegene, wat
rykdomme het en hulle tot die waarheid bekeer het, beweeg dat hulle met
hulle vermoëns mag help om Sy werk te laat voortgaan. En as diegene wat
welvarend is dit nie wil doen nie, as hulle nie die oogmerk van God vervul
nie, sal Hy by hulle verbygaan en andere na vore bring om hulle plek te vul
wat Sy doel sal vervul en met hulle vermoëns blymoedig uitreik om die
behoeftes van God se saak te ondersteun. Hierin sal hulle eerste wees.
God sal hulle in Sy saak hê wat dit sal doen.
Hy kon Sy engele uit die hemel stuur om Sy werk voort te sit, maar dit is
buite Sy plan. Hy het dit bestem dat mense Sy werktuie sal wees, dat
aangesien ‘n groot offer gemaak was om hulle te verlos, hulle ‘n aandeel in
hierdie werk van verlossing moet hê deur ‘n opoffering vir mekaar te maak
en sodoende wys hoe hoog hulle die offer, wat vir hulle gemaak was,
waardeer.
Ek was na Jakobus 5:1-3 verwys: Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die

ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur
die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot ‘n
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getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle het
skatte vergader in die laaste dae.
Ek het gesien dat hierdie verskriklike woorde in die besonder van
toepassing is op die welvarendes wat bely om die waarhede vir ons tyd te
glo. Die Here roep hulle om hulle vermoëns ter bevordering van Sy saak te
gebruik. Geleenthede word aan hulle gebied, maar hulle sluit hul oë vir die
behoeftes van die saak en klou vas aan hulle aardse skatte. Hulle liefde
vir die wêreld is groter as hulle liefde vir die waarheid, hulle liefde vir hul
medemens of hulle liefde vir God.
Hy vra na hulle vermoëns, maar selfsugtig en gierig hou hulle wat hul het.
Hulle gee ‘n bietjie nou en dan om hulle gewete te sus, maar het nie hulle
liefde vir hierdie wêreld oorwin nie. Hulle offer nie vir God nie. Die Here
het andere na vore gebring wat die ewige lewe waardeer en wat iets van
die waarde van die siel kan voel en besef en hulle het vrylik hulle vermoëns
bestee om die saak van God te bevorder. Die werk nader die einde en
spoedig sal die vermoëns van diegene wat aan hulle rykdomme, hulle groot
plase, hulle vee, ens. vasgeklou het, nie meer benodig word nie. Ek het
gesien dat die Here na diesulkes in woede, in wraak draai en hierdie
woorde herhaal: Kom nou, julle rykes. Hy het geroep, maar julle wou nie
luister nie. Liefde vir die wêreld het Sy stem uitgedoof. Nou kan Hy julle
nie meer gebruik nie en laat julle gaan en beveel julle: Kom nou, julle
rykes.
O, ek het gesien wat ‘n verskriklike ding dit was om aldus deur die Here
versaak te wees – ‘n vreesaanjaende ding om vas te klou aan ‘n verganklike
skat hier, wanneer Hy gesê het dat as ons verkoop en aalmoese gee ons ‘n
skat in die hemel kan opgaar. Ek was getoon dat soos die werk tot ‘n einde
kom en die waarheid in ontsaglike krag voorwaarts gaan, sal hierdie ryk
mense hulle vermoëns bring en dit aan die voete van die diensknegte van
God neerlê en hulle smeek om dit te aanvaar.

Die antwoord van die
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diensknegte van God sal wees: “Kom nou, julle rykes.” Julle vermoëns word
nie benodig nie. Julle het dit weerhou toe julle daarmee goed kon gedoen
het om die saak van God te bevorder. Die behoeftiges het gely, hulle was
nie deur julle middele geseën nie. God sal nie nou julle rykdomme aanvaar
nie. Kom nou, julle rykes.”
Daarna was ek na hierdie woorde verwys:

Kyk, die loon van die

arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is,
roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van
die Here van die leërskare. – Jak.5:4.

Ek het gesien dat God nie

betrokke is by al die rykdomme wat verkry is nie. Satan het dikwels baie
meer te doen met die verkryging van eiendom as God. Baie daarvan is
verkry deur die onderdrukking van die huurling in sy loon. Die van nature,
gierige ryk man bekom sy rykdomme deur die huurling te verdruk en
individue uit te buit waar hy ook al kan en sodoende by ‘n skat byvoeg wat
sy vlees soos ‘n vuur sal verteer.
‘n Opregte, eerbare gedragslyn is nie deur sommige gevolg nie. Diesulkes
moet ‘n heeltemal ander gedragslyn volg en vinnig werk om die tyd uit te
koop. Baie Sabbatonderhouers het dit hier verkeerd. Selfs uit hulle arm
broeders/susters word voordeel getrek en diegene wat ‘n oorvloed het,
vra meer as die werklike waarde van dinge, meer as wat hulle vir dieselfde
ding sou betaal, terwyl dieselfde broeders/susters ongemaklik en
bekommerd is weens die begeerte na middele. God weet al hierdie dinge.
Elke selfsugtige daad, elke gierige afpersing sal sy beloning bring.
Ek was terugverwys na ‘n tyd toe daar maar min was wat na die waarheid
geluister en dit omhels het.

Hulle het nie baie van hierdie wêreld se

goedere gehad nie. Die behoeftes van die saak is tussen ‘n klein klompie
verdeel. Toe was dit vir sommige nodig om hulle huise en lande te verkoop
en iets goedkopers gekry om as ‘n skuiling of huis te dien, terwyl hulle
vermoëns vrylik en milddadig aan die Here geleen is om die waarheid te
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publiseer en om andersins te help om die saak van God vorentoe te laat
gaan. Terwyl ek hierdie selfopofferende mense aanskou het, het ek gesien
dat hulle ontbering verduur het tot voordeel van die saak. Ek het ‘n engel
by hulle sien staan en hulle oë na bo gerig en gesê: “Julle het skatte in die
hemel! Julle het skatte in die hemel wat nie verroes nie! Volhard tot die
einde en julle beloning sal groot wees.”
God het in baie harte gewerk.

Die waarheid waarvoor ‘n paar so baie

opgeoffer het om dit na ander te bring het getriomfeer en ‘n menigte het
dit aangeneem.

God in Sy voorsienigheid het in die harte van diegene

gewerk wat die vermoëns het en hulle in die waarheid ingebring, sodat
soos Sy werk toeneem in die behoeftes voorsien kan word. Baie middele is
in die geledere van Sabbathouers ingebring en ek het gesien dat God tans
nie huise vra waarin Sy volk moet leef nie, tensy duur huise met goedkoper
huise vervang kan word. Maar as diegene wat ‘n oorvloed het nie Sy stem
hoor en hulle van die wêreld losmaak en ‘n deel van hulle eiendom en grond
verkoop en vir God offer nie, sal Hy by hulle verbygaan en vir hulle, wat
gewillig is om alles vir Jesus te doen, vra om selfs hulle huise te verkoop
om in die behoefte van die saak te voorsien. God wil vrywillige offergawes
hê. Diegene wat gee, moet dit as ‘n voorreg hoog ag om dit te doen.
Sommige gee uit hulle oorvloed en nogtans ervaar hulle nie ‘n tekort nie.
Hulle het hul van niks besonders vir die saak van Christus ontneem nie.
Hulle het steeds alles wat die hart begeer. Hulle gee milddadig en van
harte. God waardeer dit en die daad en motief word deur Hom erken.
Hulle sal nie hul beloning verloor nie. Diegene wat nie so ruim kan gee nie
moet nie hulself verontskuldig, omdat hulle nie so baie soos ander kan
doen nie. Doen wat julle kan. Ontsê jouself sommige dinge waarsonder
julle kan klaarkom en offer vir die saak van God. Soos die weduwee, gooi
julle twee muntstukkies in. Julle sal in werklikheid meer gee as almal wat
uit hulle oorvloed gee; en julle sal weet hoe lekker dit is om die eie-ek
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dinge te ontsê, om aan die behoeftiges te gee, om vir die waarheid op te
offer en om ‘n skat in die hemel bymekaar te maak.
Ek was getoon dat die jonges, vernaamlik jongmans, wat die waarheid bely,
nogtans ‘n les van selfverloëning het om te leer.

As diesulkes groter

opoffering vir die waarheid maak, sal hulle dit baie hoër waardeer. Dit
sou hulle harte affekteer en hulle lewens reinig en hulle sou dit
kosbaarder en heiliger vashou.
Die jongmense dra nie die las van God se saak of voel enige
verantwoordelikheid ten opsigte daarvan nie.

Is dit omdat God hulle

verskoon het? O, nee, hulle het hulself verskoon!
andere is belas.

Hulle is gemaklik en

Hulle besef nie dat hulle nie aan hulself behoort nie.

Hulle krag, hulle tyd is nie hulle eie nie. Hulle is teen ‘n prys gekoop. ‘n
Kosbare offer was vir hulle gemaak en tensy hulle die gees van
selfverloëning en opoffering het, kan hulle nooit die onsterflike erfenis
besit nie.

*Testimonies, vol. 1, pp 170-178.

DIE SKUDDING*
Op 20 November 1857 is God se volk aan my getoon en ek het gesien dat
hulle op magtige wyse geskud word. Sommige het in groot geloof en angs
by God gepleit. Hulle aangesigte was bleek en die angs op hulle gesigte
het van hulle innerlike stryd getuig.

Daar was ‘n uitdrukking van

standvastigheid en erns op hulle gelaat en groot sweetdruppels het van
hulle voorhoofde gerol. Af en toe was hulle gesigte met die tekens van
God se goedkeuring verlig en dan weer is daardie ernstige uitdrukking
gesien. (Vgl. Joël 2:15-17; Jakobus 4:7-10; Sef. 2:1-3.)
Bose engele het rondom hulle saamgedrom en duisternis oor hulle laat kom
om Jesus vir hulle te verberg, sodat hulle na die duisternis rondom hulle
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kon kyk en hulle God kon wantrou. Hulle enigste veiligheid was om na Bo te
kyk. Engele van God het oor Sy kinders toesig gehou en namate die giftige
atmosfeer die beangste gelowiges omhul het, het die hemelse engele
gedurig met hulle vlerke gewaai om die digte duisternis te verdryf.
Ek het gesien dat sommige hulle nie voor die Here verootmoedig en Hom
gesmeek het nie. Dit het gelyk of hulle onverskillig was en nie omgee nie.
Hulle het nie die duisternis om hulle weerstaan nie en dit het hulle soos ‘n
donker wolk bedek. Die engele van God het hulle alleen gelaat en ek het
gesien dat hulle hul haas tot hulp vir diegene wat die duiwel en sy engele
met alle mag bestry en geprobeer het om hulleself te help deur
volhardend tot God te roep. Maar die engele het weggegaan van diegene
wat geen poging aangewend het om hulleself te help nie en ek het hulle uit
die oog verloor. Terwyl hulle wat bid daarin volhard het, het ‘n ligstraal
van Jesus met tye op hulle gekom om hulle harte te bemoedig en hulle
aangesigte te verlig.
Ek het gevra wat hierdie skudding beteken wat ek gesien het en aan my is
gewys dat dit deur die openhartige verklaring van die Waaragtige Getuie
aan die Laodicense veroorsaak was. Dit sou ‘n uitwerking hê op die harte
van diegene wat dit aanneem en hulle lei om die standaard te verhoog en
die reguit, suiwer waarheid te verkondig.

Sommige sal hierdie reguit,

suiwer getuienis nie aanneem nie. Hulle sal hulle daarteen verset en dit sal
die skudding onder God se volk veroorsaak.
Die verklaring van die Waaragtige Getuie is nog nie eens halfpad
aangeneem nie.

Die plegtige verklaring waarvan die lot van die kerke

afhang, is ligtelik opgeneem, indien nie heeltemal veronagsaam nie.
Hierdie verklaring moet ‘n grondige bekering bewerkstellig en almal wat
dit regtig aanneem, sal dit gehoorsaam en hulle sal gereinig word.
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Die engel het gesê: “Luister ‘n bietjie!” Toe het ek ‘n stem gehoor wat
soos baie musiekinstrumente geklink het - almal met ‘n pragtige wysie –
soet en harmonieus.

Dit was mooier as enige musiek wat ek nog ooit

gehoor het. Dit was so vol barmhartigheid en ontferming en verheffende,
heilige vreugde. Dit het deur my hele liggaam getril. Die engele het gesê:
“Kyk daar!” Toe het ek die groep gesien wat so hewig geskud was. Diegene
wat ek tevore so gesien ween en bid het, was aan my getoon. Die getal
beskermengele rondom hulle was verdubbel en hulle was van kop tot tone
met ‘n wapenrusting bedek. Hulle het ordelik en vasberade soos ‘n afdeling
soldate beweeg. Hulle aangesigte het die tekens getoon van die vreeslike
stryd wat hulle deurgemaak het, maar tog het hulle gesigte nou met die lig
en heerlikheid van die hemel gestraal. Hulle het die oorwinning behaal en
dit het aan hulle die diepste dankbaarheid en die heiligste vreugde ontlok.
Die getal mense in hierdie groep het verminder.

Sommige het uit die

skudding uitgeval en ander het die groep self verlaat.

Diegene wat

onverskillig was en nie omgegee het nie en wat nie die oorwinning so graag
wou hê dat hulle saam met die ander daarvoor gepleit het nie, het dit nie
verkry nie en hulle is in duisternis agtergelaat; maar hulle plekke is dadelik
ingeneem deur ander wat die waarheid aangeneem en by die geledere
aangesluit het. Die bose engele het hulle nog omring, maar hulle het geen
mag oor hulle gehad nie.
Ek het diegene met die wapenrusting aan die waarheid met groot krag
hoor verkondig. Dit was effektief. Ek het diegene gesien wat teruggehou
was; sommige vrouens was deur hulle mans teruggehou en sommige kinders
was deur hulle ouers teruggehou. Die opregtes wat teruggehou was, sodat
hulle nie die waarheid kon hoor nie, het dit nou gretig aangeneem. Alle
vrees vir hulle bloedverwante was weg. Vir hulle was die waarheid alles.
Dit was vir hulle kosbaarder as die lewe self. Hulle het na die waarheid
gehonger en gedors.

Ek het gevra wat hierdie groot verandering
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teweeggebring het en ‘n engel het geantwoord: “Dit is die laat reën, die
verkwikking van die aangesig van die Here, die luide roepstem van die
derde engel.”
Hierdie uitverkorenes het groot krag gehad.

Die engel het gesê: “Kyk

daar!” My aandag was op die goddelose, of ongelowiges gevestig. Hulle
was almal in beroering. Die krag en die ywer van die volk van God het hulle
uitgelok en kwaad gemaak. Aan alle kante was daar verwarring, verwarring
aan alle kante. Ek het gesien dat daar stappe teen hierdie groep, wat die
krag en die lig van God gehad het, geneem was. Die duisternis rondom
hulle het toegeneem, maar nogtans het hulle gestaan, deur God se genade
en met vertroue in Hom. Ek het gesien dat hulle verbysterd was. Toe het
ek hulle ernstig tot God hoor roep. Hulle het dag en nag aangehou roep.
Ek het die volgende woorde gehoor: “Laat U wil geskied o God! As dit U
Naam sal verheerlik, maak ‘n uitweg vir U volk! Verlos ons van die heidene
rondom ons! Hulle het besluit dat ons moet sterf, maar U arm kan ons
verlos.” Dit is al woorde wat ek kan onthou. Dit het geskyn asof almal
hulle onwaardigheid diep gevoel het en begerig was om hulle heeltemal aan
die wil van God te onderwerp.

Maar, soos Jakob, het almal van hulle,

sonder uitsondering, ernstig tot God gepleit en vir verlossing geworstel.
Kort nadat hulle met hulle ernstige geroep begin het, wou die engele, in
medelyde met hulle, hulle te hulp gesnel het, maar ‘n bevelvoerende engel,
groot van gestalte, het hulle gekeer en gesê: “Die wil van God is nog nie
vervul nie.

Hulle moet van die beker drink.

Hulle moet met die doop

gedoop word.”
Kort daarna het ek die stem van God, wat die hemele en die aarde geskud
het, gehoor. Ek het na die groep, wat ‘n kort rukkie tevore in sulke
benoudheid en gebondenheid verkeer het, gekyk. Hulle was nou vry. ‘n
Skitterende lig het op hulle geskyn, hulle het pragtig gelyk! Alle tekens
van kommer en vermoeienis was weg; gesondheid en skoonheid het uit elke
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aangesig gestraal. Hulle vyande, die heidene rondom hulle, het soos dooies
neergeval. Hulle kon die lig wat op die verloste heiliges skyn, nie verduur
nie. Daardie lig en heerlikheid het op hulle gebly totdat Jesus in die wolke
van die hemel gesien was en die getroue, beproefde groep is in ‘n oomblik,
in ‘n oogwink, van heerlikheid tot heerlikheid verander.

Die grafte is

geopen en die heiliges het te voorskyn gekom, met onsterflikheid beklee
en hulle het uitgeroep: “Oorwinning oor die dood en die graf!” Saam met
die lewende heiliges is hulle in die lug opgeneem, die Here tegemoet,
onderwyl triomfkrete deur elke onsterflike tong geuiter is. (Vgl. Luk.
187,8; Openb. 14:14,15; Joël 3:16; Heb. 12:26; Openb. 16:17.)
*Testimonies, vol. 1, pp. 179-184.

VOLKOME TOEWYDING*
Liewe broeder en suster K: In my jongste gesig is sommige dinge aan my
aangaande julle gesin getoon.

Die Here koester gedagtes van genade

teenoor julle en Hy sal julle nie verlaat, tensy julle Hom verlaat nie. L en
M se toestand is lou.

Hulle sal moet wakker word en pogings tot die

saligheid moet maak, of hulle sal nie die ewige lewe verkry nie. Daar moet
by hulle ‘n persoonlike verantwoordelikheidsgevoel wees en hulle moet ‘n
eie, geestelike lewe hê. Daar moet ‘n werk in hulle harte deur die Heilige
Gees van God gedoen word wat hulle sal lei om die geselskap van God se
kinders lief te hê en dit bo enige ander te verkies. Hulle moet hulle afskei
van diegene wat geen liefde vir geestelike dinge het nie. Jesus verwag ‘n
volmaakte offer en algehele toewyding.
L en M, julle het nie besef dat God julle onverdeelde liefde wil hê nie.
Julle het ‘n heilige belydenis gedoen, maar julle het tot die peil van
belyers net in naam gedaal. Julle hou van die geselskap van jongmense wat
geen trek het vir die heilige waarhede wat julle bely nie. Julle het geword
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soos diegene met wie julle omgaan en julle is tevrede met net genoeg
godsdiens om julle by almal gewild te maak en niemand aanstoot te gee nie.
Christus vra alles. As Hy minder sou gevra het, sou Sy offer van Homself
te duur gewees het, te groot as dit minder van ons geverg het.

Die

roepstem van ons heilige geloof is: Afskeiding. Ons moet nie aan hierdie
wêreld gelykvormig word nie, of net passiewe belyers wees nie.

Word

verander deur die vernuwing van julle gemoed. – Rom. 12:2. Daar is ‘n
weg van selfverloëning. Wanneer julle dink dat die pad te nou is en dat dit
te veel selfverloëning verg; wanneer julle sê: Hoe swaar is dit om alles op
te gee, vra julleself dan:

Wat het Christus vir my opgegee?

Daardie

vraag sal al ons selfverloëning nietig laat lyk.
Aanskou Hom daar in die tuin waar Hy groot druppels bloed sweet. Een
engel word uit die hemel gestuur om die Seun van God te versterk. Volg
Hom na die geregsaal waar Hy deur die gepeupel gesmaad, bespot en
beledig is. Aanskou Hom met die purper koningskleed aan. Hoor hoe spot
die skare. Aanskou hoe hulle die doringkroon op Sy hoof plaas en Hom met
‘n riet slaan, sodat die dorings deur Sy vlees steek en die bloed laat vloei.
Hoor hoe die bloeddorstige skare die lewe van die Seun van God eis. Hy
word oorgegee in hulle hande en hulle lei Hom weg, bleek, swak en
strompelend na die plek van kruisiging.

Sy arms word aan die kruis

oopgespalk en die spykers word deur Sy hande en voete geslaan. Aanskou
Hom daar aan die kruis in daardie ure van foltering totdat die engele hulle
aangesigte bedek vir die vreeslike skouspel en die son weier om op daardie
toneel te skyn. Dink aan al daardie dinge en vra dan: Is die weg te smal?
Nee, Nee!
In ‘n verdeelde, halfhartige lewe word daar twyfel en duisternis gevind.
Julle kan nie die vertroosting van die godsdiens en ook die vrede, wat die
wêreld gee, smaak nie. Moenie in die Satan se gemakstoel van niksdoen sit
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nie, maar staan op en mik na die hoë standaard wat dit julle voorreg is om
te bereik. Dit is ‘n salige voorreg om alles vir Christus op te gee. Moenie
na die lewens van ander kyk om hulle na te volg en dus nie hoër as hulle
styg nie. Daar is vir julle net een ware en betroubare Rolmodel. Dit is
veilig om Jesus alleen te volg. Besluit dat julle diegene, wat soos
geestelike slakke voortkruip, sal agterlaat en voorwaarts gaan tot ‘n
verhewe Christelike karakter. Bou ‘n karakter vir die hemel. Moenie slaap
op julle pos nie. Handel eerlik en opreg met julle eie siele.
Julle gee toe aan ‘n sonde wat dreig om julle geestelikheid te vernietig.
Dit sal die skoonheid van, en belangstelling in, die Bybel oorskadu. Dit is
liefde vir storieboeke, verhale en ander soort lektuur [die TV] wat ‘n
slegte invloed sal hê op die hart wat enigsins aan die diens van God
toegewy is. Dit laat ‘n valse, ongesonde opwinding ontstaan; dit laat die
verbeelding op hol gaan en maak die gemoed ongeskik en onbruikbaar vir
geestelike dinge. Dit skei die siel van gebed en die liefde vir geestelike
dinge. Lektuur wat die Heilige Boek toelig en ‘n begeerte skep om dit te
lees is nie gevaarlik nie, maar voordelig.
Julle is aan my voorgestel met julle oë afgewend van die Heilige Boek en
gevestig op opwindende boeke en tydskrifte [die TV] wat die dood van alle
godsdiens sal beteken. Hoe meer julle die Skrifte lees, hoe mooier sal dit
vir julle word en hoe minder sal julle omgee vir ontspanningslektuur [die
TV]. Die daaglikse ondersoek van die Skrifte sal ‘n heiligmakende invloed
op die gemoed hê.

Julle sal ‘n hemelse lug inasem.

Koester daardie

dierbare Boek in julle harte. In tye van benoudheid sal dit vir julle ‘n Boek
en ‘n gids wees.
Julle het sekere doelwitte gehad in die lewe en hoe volhardend het julle
gestreef om daardie doelwitte te verwesenlik! Julle het berekeninge en
planne gemaak totdat julle verwagtings verwesenlik is. Maar daar is nou ‘n
doelwit vir julle wat julle lewenslange, onvermoeide strewes werd is: dit is
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die redding van julle siel en die ewige lewe.

Dit sal selfverloëning,

opofferings en grondige studie verg. Julle moet gereinig en veredel word.
Die reddende invloed van die Gees van God ontbreek by julle. Julle gaan
met julle maats om en julle vergeet dat julle die naam van Christus dra.
Julle handel en julle trek aan net soos hulle.
Suster K, ek het gesien dat jy ‘n werk het om te doen. Jy moet sterf aan
hoogmoed en al jou belangstelling moet in die waarheid wees. Jou ewige
lotsbestemming sal geaffekteer word deur die weg wat jy nou bewandel.
As jy die ewige lewe wil hê, sal jy jouself moet verloën en daarvoor moet
lewe.

Kom uit die wêreld uit en sonder jou af.

Jou lewe moet deur

nugterheid, waaksaamheid en gebed gekenmerk wees. Die engele hou die
ontwikkeling van ons karakter dop en weeg die sedelike waardes. Al ons
woorde en dade kom voor God in oënskou. Dit is ‘n vreeslike en ernstige
tyd. Die hoop op die ewige lewe moet nie op swak gronde berus nie; dis ‘n
saak tussen jou eie siel en God.

Sommige steun op die oordeel en

geestelike lewe van ander liewer as om die moeite te doen om hulle eie
harte te ondersoek en hulle sal so vir maande en jare voortgaan sonder die
getuienis van die Gees van God in hulle, of die bewys van hulle aanneming.
Hulle bedrieg hulself.

Hulle het ‘n sogenaamde hoop, maar die

noodsaaklike kenmerke van ‘n Christen is by hulle afwesig.

Eerste van

alles moet daar ‘n deeglike werk in die hart gedoen word en dan sal hulle
op ‘n hoër peil lewe en die kenmerke van ware volgelinge van Christus dra.
Dit kos inspanning en morele moed om ons geloof uit te lewe.
God se volk is ‘n eiendomsvolk. Hulle gees kan nie meng met die gees en
invloed van die wêreld nie. Jy wil die naam “Christen” dra en dit tog nie
werd wees nie. Jy wil Jesus nie graag ontmoet met net ‘n belydenis in
naam nie. Jy wil nie in so ‘n belangrike saak bedrieg wees nie. Ondersoek
baie deeglik die gronde van jou hoop. Handel eerlik met jou eie siel. ‘n
Veronderstelde hoop sal jou nie red nie. Het jy die koste bereken? Ek
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vrees - nee. Besluit nou om Christus te volg al kos dit ook wat. Jy sal dit
nie kan doen en nog die geselskap geniet van mense wat geen trek vir
geestelike dinge het nie. Jou gees en hulle s’n sal net so min meng as
water en olie.
Dit is iets groots om ‘n kind van God en ‘n mede-erfgenaam van Christus te
wees.

As dit jou voorreg is, sal jy die gemeenskap aan die lyding van

Christus ervaar. God sien die hart aan. Ek het gesien dat jy Hom ernstig
moet soek en op ‘n hoër geestelike peil moet kom, of anders sal jy die
ewige lewe mis. Jy moet jouself die vraag afvra: Het suster White dit
gesien? Ja, ek het dit gesien en ek probeer om die indrukke wat aan my
gegee was aan jou te openbaar. Mag die Here jou help om daarop ag te
slaan.
Geagte broeder en suster, waak oor julle kinders. Die invloed en die gees
van die wêreld vernietig alle begeerte by hulle om ware Christene te wees.
Gebruik julle invloed om hulle weg te trek van jong maats wat geen
belangstelling in geestelike dinge het nie. As hulle hemel toe wil gaan, sal
hulle opofferings moet maak.
Wie kies julle, vra Christus, My of die wêreld?

God vra die

onvoorwaardelike oorgawe van die hart aan Hom. As julle vriende, broers
en susters, vader of moeder, huise of besittings meer liefhet as vir My,
het Christus gesê, is julle My nie waardig nie. (Vgl. Matt. 10:37.)

Die

godsdiens plaas die siel onder die grootste verpligting om volgens die
beginsels daarvan te wandel. Net soos die magnetiese naald na die noorde
wys, wys die aansprake van die godsdiens op die heerlikheid [karakter] van
God. Julle is deur jul doopbeloftes verbind om julle Skepper te eer, om
julself te verloën en al julle sinne en drifte en selfs julle gedagtes tot
gehoorsaamheid aan die wil van Christus te onderwerp.
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Julle wêreldsgesindheid maak julle nie geneë om die deur van die hart wyd
oop te maak wanneer Christus klop om in te kom nie. Die Here van die
heerlikheid wat julle met Sy eie bloed losgekoop het, het by die deur van
julle hart gewag, maar julle het nie die deur oopgemaak en Hom binne
verwelkom nie. Sommige het die deur op ‘n skrefie oopgemaak en ‘n bietjie
van Sy aanskyn laat inkom, maar hulle het die hemelse Besoeker nie
verwelkom nie. Daar was geen plek vir Jesus nie. Die plek wat vir Hom
gehou moes word, was deur ander dinge beset. Jesus het julle gesmeek:
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. – Openb. 3:20. Daar
was ‘n werk vir julle om die deur oop te maak. Vir ‘n tyd was julle geneig
om gehoor te gee en die deur oop te maak; maar selfs daardie begeerte is
nou weg en julle het nie daardie gemeenskap met die hemelse Gas gehad
wat julle kon gehad het nie.

Daar was darem sommige wat die deur

oopgemaak en hulle Heiland laat inkom het.
*Testimonies, vol. 1, pp. 240-243; vol. 3, p. 45; vol. 2, pp. 216,217.

GROOT BENOUDHEID AAN DIE KOM*
Ek het groter ellende in die land gesien as wat ons nog ooit beleef het. Ek
het noodkrete gehoor en groot afdelings in gevegte gesien. Ek het die
gebulder van kanonne en die gekletter van geweervuur gehoor; daar was
handgemeen gevegte en ek het die gesteun en gebede van die sterwendes
gehoor; die grond was bedek met dooies en gewondes. Ek het verlate en
wanhopige gesinne gesien en gebrek aan voedsel in baie huise. Selfs nou is
daar baie gesinne wat behoeftig is, maar hierdie toestand sal vererger.
Die gesigte van vele was bleek en vervalle en hulle was honger.
Aan my is getoon dat die volk nou met mekaar verenig moet wees deur die
bande van Christelike kameraadskap en liefde. God alleen is ons skild en
sterkte in hierdie tyd van nasionale rampe. Die volk van God moet wakker
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word. Hulle moet gebruik maak van hulle geleenthede om die waarheid te
versprei, want hulle sal dit nie lank meer kan doen nie. Aan my is getoon
dat daar ellende en benoudheid en hongersnood in die land sal kom. Die
Satan probeer nou om God se volk onaktief te hou, sodat hulle nie hul deel
sal doen in die verspreiding van die waarheid nie en hulle eindelik geweeg
en te lig bevind mag word.
God se volk moet die vermaning ter harte neem en let op die tekens van
die tye. Die tekens van Christus se koms is te duidelik om betwyfel te
word en met die oog daarop behoort almal, wat die waarheid bely, lewende
predikers te wees.

God doen ‘n beroep op almal, predikers sowel as

kerklidmate, om wakker te word. Die ganse hemel is in beroering. Die
geskiedenis van hierdie aarde snel ten einde. Ons is in die gevare van die
laaste dae. Ons gaan nog groter gevare tegemoet en nog is ons nie wakker
nie.

Die gebrek aan arbeidsaamheid en erns in die saak van God is

sorgwekkend.

Hierdie doodse slaap is van die Satan.

Hy beheers die

harte van ontoegewyde Sabbathouers en hy lei hulle om jaloers te wees op
mekaar, vitterrig en veroordelend. Dit is sy spesiale werk om onenigheid
te saai, sodat die invloed, krag, en werk van God se dienaars aan
ontoegewyde Sabbathouers bestee en hulle kosbare tyd gebruik kan word
om onbenullige geskille uit die weg te ruim, wanneer dit aan die
verkondiging van die waarheid aan ongelowiges bestee moes gewees het.
Ek het gesien dat God se volk wag op ‘n verandering – vir ‘n
onweerstaanbare krag om hulle beet te neem. Maar hulle sal teleurgestel
word, want hulle is verkeerd. Hulle moet werk; hulle moet self die werk
aanpak en ernstig tot God bid vir ‘n ware kennis van hulleself. Die tonele
wat voor ons afspeel, is belangrik genoeg om ons op te wek om die
waarheid met oortuigende krag te verkondig aan almal wat daarna wil
luister. Die oes van die wêreld is amper ryp.
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Ek het gesien hoe belangrik dit is dat die predikers, wat die ernstige en
verantwoordelike werk doen om die derde engel se boodskap te verkondig,
reg moet wees. Die Here kan altyd die middele en die werktuie vind om Sy
werk te doen. Hy kan te eniger tyd praat deur wie Hy wil en Sy woord is
magtig om te doen wat Hy wil hê. Maar as die waarheid nie die hande en
hart van hom, wat die heilige werk doen, gereinig het nie, loop hy gevaar
om te spreek uit sy eie onrype ondervinding; en wanneer hy uit homself
spreek volgens sy eie onheilige oordeel, is sy woorde nie van God nie, maar
uit homself. Aangesien hy wat deur God geroep is, geroep is om heilig te
wees, moet diegene wat deur mense gekeur is, bewys lewer van hulle
heilige roeping en hulle moet deur hulle woorde en gedrag toon dat hulle
getrou is aan Hom wat hulle geroep het.
Vreeslike smart wag op diegene wat die waarheid verkondig, maar nie
daardeur geheilig is nie en ook vir diegene wat so ‘n onheilige prediker as
hulle voorganger in woord en leer onderhou. Ek is verontrus oor die volk
van God wat voorgee dat hulle die ernstige en belangrike waarheid glo,
want ek weet dat baie van hulle nie daardeur bekeerd is nie. Mense mag
die hele waarheid hoor en aanneem en tog niks van die krag van
godsaligheid ervaar nie.

Almal wat die waarheid preek, sal self nie

daardeur gered word nie. Die engel het gesê: Reinig julle, draers van die
heilige voorwerpe van die Here! – Jes. 52:11.
Die tyd het aangebreek vir diegene, wat die Here vir hierdie en die
toekomstige lewe gekies het, om op Hom alleen te vertrou. Elkeen wat
aanspraak maak op die godsaligheid moet sy eie ervaring hê. Die engel,
wat die registers hou, maak noukeurige aantekeninge van die woorde en
dade van God se volk. Die engele slaan die ontwikkeling van karakter gade
en weeg die sedelike waardes. Diegene wat voorgee dat hulle die waarheid
glo, moet self reg wees en hulle moet hulle invloed gebruik om ander te
verlig en hulle tot die waarheid te win.

Hulle woorde en werke is die
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kanaal waardeur die suiwer beginsels van waarheid en heiligheid aan die
wêreld oorgedra word. Hulle is die sout van die aarde en die lig daarvan.
Ek het gesien dat as ons hemelwaarts kyk ons lig en vrede sal sien, maar as
ons na die wêreld kyk, sal ons sien dat elke skuilplek ons gou in die steek
sal laat en dat alles hier gou sal vergaan. Daar is hulp vir ons alleen in God;
te midde van die verwarring op die aarde kan ons kalm en sterk en veilig
wees alleen in die krag van ‘n lewende geloof; en ons kan vrede hê alleen
wanneer ons in God rus en op Sy verlossing wag. Groter lig skyn op ons as
wat op ons vadere geskyn het. God kan ons nie aanneem en eer as ons
maar net dieselfde werk doen en diens lewer as ons vadere nie. Om deur
God aangeneem en geseën te word soos hulle, moet ons ons vadere navolg
in getrouheid en ywer; ons moet ons lig vermeerder soos hulle hulle s’n
vermeerder het en ons moet doen soos hulle gedoen het as hulle vandag
sou gelewe het.
Ons moet wandel in die lig wat op ons skyn, of anders sal daardie lig
duisternis word. God verwag dat ons in hierdie wêreld in ons karakters en
werke

daardie

mate

van

eenheid

van

gees

moet

toon

wat

in

ooreenstemming sal wees met die heilige waarhede wat ons bely en dat ons
besiel sal wees met die gees van die profesieë wat in hierdie laaste dae
vervul word. Die waarheid wat tot ons verstand deurgedring het en die lig
wat in ons siel skyn, sal ons veroordeel as ons nie daarvolgens wandel nie.
Wat sal ek sê om die oorblyfsel volk wakker te skud? Aan my is getoon
dat vreeslike tonele op ons wag; die Satan en sy engele sal al hulle kragte
op God se volk toespits. Hy weet dat as hulle nog ‘n bietjie langer slaap,
hy seker van hulle kan wees, want dan sal hulle ondergang gewis wees. Ek
wil almal wat die Naam van Christus bely, waarsku om hulleself deeglik te
ondersoek en al die verkeerde dinge in hulle lewens te bely, sodat daardie
sonde uitgewis kan word en die engele teenoor hulle name kan skryf dat
hulle vergewe is.

My broeder en suster, as julle nie gebruik maak van
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hierdie kosbare oomblikke van genade nie, sal julle sonder verskoning wees.
As julle geen spesiale poging aanwend om wakker te word en as julle geen
ywer aan die dag lê om julle te bekeer nie, sal hierdie gulde oomblikke
spoedig verbygaan en julle sal in die weegskaal geweeg en te lig bevind
word. Dan sal julle smeekbedes vergeefs wees. Dan sal die woorde van
die Here van toepassing wees: Omdat ek geroep en julle geweier het, ek

my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie
opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook
lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom; as julle
verskrikking kom soos ‘n onweer en julle ondergang soos ‘n stormwind
aankom, ........ as benoudheid en angs julle oorval. Dan sal hulle na my roep,
maar ek sal nie antwoord nie; hulle sal my soek, maar my nie vind nie.
Omdat hulle die kennis gehaat en die Here nie verkies het nie, van my raad
nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van
die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Want hulle eie
afkerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die
dwase ten gronde; maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus
wees teen die skrik vir die onheil. – Spreuke 1:24-33.
*Testimonies, vol. 1, pp. 260-264.

VOORBEELDE IS KRAGTIG*
In die brief van Paulus aan Titus, Hoofstuk 2:13,14, lees ons: Terwyl ons
die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die
grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons
gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n
volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.

Hierdie groot

werk gaan slegs vir diegene verrig word wat gewillig is om gereinig te word,
gewillig om deel van Sy eiendomsvolk te wees en wat ‘n ywer in goeie werke
openbaar. Hoe baie skram weg van die reinigingsproses! Hulle is onwillig
om die waarheid uit te leef, onwillig om buitengewoon/seldsaam in die oë
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van die wêreld te verskyn. Dit is hierdie meng met die wêreld wat ons
geestelikheid, reinheid en ywer vernietig. Satan se mag word konstant
uitgeoefen om die ontvanklikheid van God se volk te verdoof, gevoelloos te
maak, sodat hulle gewetens nie vir die verkeerde sensitief is nie en dat die
onderskeidingsteken tussen hulle en die wêreld vernietig kan word. In die
besonder is aan my getoon dat hulle wat die waarheid vir ons tyd bely, ‘n
spesiale sorg moet hê om voor God op die Sabbat te verskyn op ‘n wyse
wat sou toon dat ons die Skepper respekteer wat daardie dag geheilig en
daarop spesiale eerbewyse geplaas het. Almal wat enige eerbied vir die
Sabbat het, moet netjies in persoon, skoon en ordelik in kleredrag wees,
want hulle gaan voor ‘n jaloerse God verskyn wat ontstig word deur
vuilheid en ‘n deurmekaarspul en wat elke teken van disrespek opmerk.
Diegene wat bely dat hulle Christene te midde van die gevare van die
laaste dae is en nie die nederige, selfverloënende Voorbeeld naboots nie,
plaas hulself in die vyand se geledere.

Hy [Satan] beskou hulle as sy

onderdane en hulle dien net so ‘n belangrike doel vir hom as enige van sy
onderdane, want hulle het die naam dat hulle leef en is dood.

Andere

neem hulle as voorbeeld en deur hulle te volg verloor hul die hemel, terwyl
as diesulkes nie bely het om Christene te wees nie, sou hulle voorbeeld
vermy gewees het.

Hierdie ongewyde belyers is nie bewus van die

trefkrag van hulle invloed nie. Hulle maak die konflik baie strawwer vir
diegene wat God se eiendomsvolk sal wees. Paulus, in Titus 2:15, verwys na
die mense wat na die verskyning van Christus uitsien.
hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns.

Hy sê: Spreek

Laat niemand jou

verag nie.
Wanneer ek die Skrifte bestudeer, is ek ontstel oor die Israel van God in
hierdie laaste dae. Hulle word vermaan om van afgodery weg te vlug. Ek
is bevrees hulle is aan die slaap en so gelykvormig aan die wêreld dat dit
moeilik sal wees om te onderskei tussen hom wat God dien en hom wat God
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nie dien nie.

Die afstand tussen Christus en Sy volk word groter en

kleiner tussen hulle en die wêreld.

Die onderskeidingskenmerke tussen

Christus se belydende volk en die wêreld het bykans verdwyn.

Soos

antieke Israel volg hulle die gruwels rondom hulle na.
Lees 1 Tim. 2:9,10: So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike

kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of
goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die
godsvrug bely, met goeie werke.
So ook 1 Petrus 3:3-5: Julle versiering moet nie uiterlik wees nie:

haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die
verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n
sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het
vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en
hulle was aan hul eie mans onderdanig.
Wat kan die ouers doen? Hulle moet die regte voorbeeld vir hulle kinders
wees en alhoewel die voorbeeld van belydende volgelinge van Christus
veroorsaak dat die kinders dink dat hulle ouers te versigtig en streng in
hulle beperkings is, nogtans sal God die pogings van hierdie nougesette en
pligsgetroue ouers seën.

As ouers nie ‘n besliste en ferm standpunt

inneem nie, sal hulle kinders deur die stroom oorwin word, want Satan en
sy bose engele werk op hulle verstand en die voorbeeld van onheilige
belyers maak die werk van oorwinning vir hulle baie swaar. En tog, met
geloof in God en ernstige gebed moet gelowige ouers voortbeur op die
ruwe weg van plig. Die weg van die kruis is ‘n voorwaartse, opwaartse weg.
En soos ons daarop vorentoe gaan, soekende na die dinge daar Bo, moet
ons die dinge wat aan die aarde behoort verder en verder in die verte
agterlaat. Terwyl die wêreld en vleeslike belyers afwaarts na die dood
storm, sal diegene wat die heuwel klim baie moeite moet doen of hulle sal
saam met hulle ondertoe getrek word.
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Die kinders van die wêreld word die kinders van duisternis genoem. Hulle
is deur die god van hierdie wêreld geblinddoek en word deur die gees van
die prins van duisternis gelei. Hulle kan hemelse dinge nie geniet nie. Die
kinders van die lig rig hulle toegeneenthede en liefde op die dinge daar Bo.
Hulle laat die dinge van die wêreld agter hulle. Hulle volbring die gebod:
Gaan onder hulle uit en sonder julle af.
belofte:

Hier is die voorwaardelike

Ek sal julle aanneem – 2 Kor. 6:17.

Van die begin af het

Christus Sy volk uit die wêreld uitverkies en van hulle vereis om
afgesonder te wees, om geen gemeenskap met die onvrugbare werke van
die duisternis te hê nie. As hulle Sy gebooie liefhet en onderhou, sal hulle
glad nie die vriendskap en die plesiere van die wêreld liefhê nie. Daar is
geen ooreenstemming tussen Christus en Belial nie.
Die profeet Esra, en ander getroue diensknegte van die Joodse kerk, was
verbaas toe die prinse na hulle gekom het en gesê het: Die volk van Israel

en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van
die lande, wat hulle gruwels betref nie, naamlik van die Kanaäniete,
Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en
Amoriete. En ná alles wat oor ons gekom het vanweë ons slegte dade en
ons groot skuld – want U, onse God, het ons minder toegereken as wat ons
ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee –
sal ons weer u gebooie verbreek en ons verswaer met hierdie gruwelike
volke? Sal U nie op ons vertoorn wees, totdat ons vernietig is, sodat daar
geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie? Here, God van Israel, U is
regverdig; want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is. Hier
is ons in ons skuld voor u aangesig, want niemand kan om sulke dinge voor u
aangesig bestaan nie. – Esra 9:1 en 13-15.
Ook al die owerstes van die priesters en die volk het baie ontrou gehandel,
volgens al die gruwels van die heidene, en die huis van die Here wat Hy in
Jerusalem geheilig het, verontreinig.

En die Here, die God van hulle
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vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy
boodskappers; want Hy het medelyde met sy volk en met sy woning gehad.
Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en
met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk
opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. – 2 Kron. 36:14-16.
Maar júlle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al
hierdie gruwels doen nie – die kind van die land of die vreemdeling wat
onder julle vertoef. Want die mense van die land, wat voor julle gewees
het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword.Levitikus 18:26,27.

Hulle het deur vreemde gode sy ywer gewek; deur gruwels Hom geterg.
Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan hulle nie
bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders
nie gehuiwer het nie.

Die Steenrots wat jou verwek het, het jy

veronagsaam; en jy het die God vergeet wat jou voortgebring het. Toe die
Here dit sien, het Hy hulle verwerp, uit ergernis oor sy seuns en dogters.
En Hy het gesê: Ek wil my aangesig vir hulle verberg. Ek wil sien wat hulle
einde sal wees; want ‘n heeltemal verkeerde geslag is hulle, kinders in wie
geen trou is nie. Hulle het my ywer gewek deur wat nie-God is, My geterg
deur hulle nietige afgode. Ek sal dan hulle ywer wek deur die wat ‘n nievolk is, deur ‘n dwase nasie sal Ek hulle terg. Want ‘n vuur is aangesteek in
my toorn en het gebrand tot in die doderyk daaronder, en dit het die
aarde met sy opbrings verteer en die fondamente van die berge aan die
brand gesteek.
Lees asseblief Esra 4:1-5: En toe die teëstanders van Juda en Benjamin

hoor dat die ballinge ‘n tempel bou vir die Here, die God van Israel, het
hulle aangekom na Serubbábel en na die familiehoofde en aan hulle gesê:
Laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan
Hom offer ons van die dae van Esar-Haddon af, die koning van Assirië, wat
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ons hierheen laat optrek het. Maar Serubbábel en Jésua en die ander
familiehoofde van Israel het aan hulle gesê: Dit sal nie gaan dat julle
saam met ons ‘n huis vir onse God bou nie, maar ons alleen sal vir die Here,
die God van Israel, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië ons
beveel het. Toe het die volk van die land die hande van die volk van Juda
laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie.
Toe het ek daar ‘n vastyd uitgeroep aan die rivier Ahawa, om ons te
verootmoedig voor die aangesig van onse God ten einde van Hom ‘n
voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al ons goed. Want ek
was skaam om van die koning ‘n leër en perderuiters te vra om ons te help
teen vyande op die pad, omdat ons met die koning gespreek en gesê het:
Die hand van onse God is ten goede oor almal wat Hom soek, maar sy krag
en sy toorn oor almal wat Hom verlaat. So het ons dan gevas en onse God
dit gevra, en Hy het ons verhoor. – Esra 8:21-23.
Die profeet en hierdie vaders het nie die mense van die land as aanbidders
van die ware God beskou nie en alhoewel hulle vriendskap betuig het en
begeer het om hulle te help, het hulle nie durf waag om met hulle te
verenig in enigiets betreffende Sy aanbidding nie. Toe hulle na Jerusalem
gegaan het om die tempel van God te bou en om Sy aanbidding te herstel,
wou hulle nie die koning se hulp vra om hulle op pad daarheen by te staan
nie, maar deur vas en gebed hulp van God gevra. Hulle het geglo dat God
Sy diensknegte sou verdedig en voorspoedig maak in hulle pogings om Hom
te dien. Die Skepper van alle dinge het nie die hulp van Sy vyande nodig
om Sy aanbidding tot stand te bring nie. Hy vra nie die offerande van
goddeloosheid, of aanvaar die offergawes van hulle wat ander gode voor
die Here het nie.
Ons hoor dikwels die opmerking: “Julle is te eksklusief.” As God se volk
sal ons enige opoffering maak om siele te red of om hulle na die waarheid
te lei. Maar om met hulle te verenig, om die dinge lief te hê wat hulle
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liefhet en vriendskap met die wêreld te hê, durf ons nie, want dan sal ons
God vyandiggesind wees.
Deur die volgende Skrifgedeeltes te lees, sal ons sien hoe God antieke
Israel beskou het:
Psalm 135:4: Want die Here het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as
sy eiendom.
Deuteronomium 14:2: Want jy is ‘n volk heilig aan die Here jou God, en
jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die
volke wat op die aarde is.
Deuteronomium 7:6,7: Want jy is ‘n volk heilig aan die Here jou God;
jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die
aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Die Here het ‘n welgevalle aan

julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die
ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.
Exodus 33:16: Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u
oë gevind het, ek en u volk?

Is dit nie daaraan dat U met ons

saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk
wat op die aarde is.
Hoe herhaaldelik het antieke Israel gerebelleer en hoe dikwels is hulle
besoek met oordele en duisende gedood, omdat hulle nie wou ag slaan op
die gebooie van God, wat hulle uitverkies het nie! Die Israel van God in
hierdie laaste dae is in voortdurende gevaar om met die wêreld te
vermeng en alle tekens, om die uitverkore volk van God te wees, verloor.
Lees weer Titus 2:13-15. Ons word by die laaste dae gebring wanneer God
vir Homself ‘n eiendomsvolk reinig.

Sal ons Hom uittart soos antieke

Israel gedoen het? Sal ons Sy wraak oor ons bring deur van Hom weg te
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gaan en met die wêreld te meng en die gruwels van die nasies rondom ons
volg?
Die Here het hom wat godvresend is vir Homself afgesonder.

Hierdie

toewyding aan God en afskeiding van die wêreld is duidelik en positief in
die Ou- en Nuwe Testament voorgeskryf. Daar is ‘n skeidsmuur wat die
Here Homself opgerig het tussen die dinge van die wêreld en die dinge wat
Hy uit die wêreld uitverkies en vir Homself geheilig het. Die roeping en
karakter van God se volk is besonders en buitengewoon, hulle verwagtinge
is besonders en buitengewoon en hierdie besonderse en buitengewone
onderskei hulle van alle ander mense.

Al God se volk op aarde is een

liggaam, van die begin tot die einde van tyd. Hulle het een Hoof wat die
liggaam rig en regeer.

Dieselfde opdragte wat op antieke Israel van

toepassing was, is nou op God se volk van toepassing om van die wêreld
afgesonder te wees. Die groot Hoof van die kerk het nie verander nie.
Die ervarings van Christene vandag is baie soos die reise van antieke
Israel. Lees asseblief 1 Kor. 10, veral verse 6-15: En hierdie dinge was

voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos
hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van
hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink
en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van
hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie-en-twintigduisend
geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen
het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos
ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die
verderwer omgekom.

Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as

voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes
van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat
hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike
nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte
versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms
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gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom, my geliefdes, vlug vir die
afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense; oordeel self wat ek
sê.
1 Joh. 3:1: 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 Joh. 2:15-17: Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is

nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in
hom nie. Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees
en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit
die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy
begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.
2 Pet. 2:20: Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en

Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het,
hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir
hulle die laaste erger geword as die eerste.
Jak. 4:4: Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van

die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil
wees, word ‘n vyand van God.
Jak. 1:27: Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit:

om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te
bewaar van die wêreld.
Titus 2:12: En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede

te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te
lewe.

66
Rom. 12:2:

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word

verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat
die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Joh. 17:14,15,17:

Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle

gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die
wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat
U hulle van die Bose bewaar. Heilig hulle in u waarheid; u woord is die
waarheid.
Luk. 6:22,23: Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle

julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter
wille van die Seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op,
want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan
die profete gedoen.
Joh. 15:16-19: Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies

en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat
julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. Dit gebied Ek
julle, dat julle mekaar moet liefhê. As die wêreld julle haat, moet julle
weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die
wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar
Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.
1 Joh. 4:4,5: Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy

wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld;
daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.
1 Joh. 2:5,6: 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.
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1 Pet. 2:9: 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.
Soos ons die Woord van God lees, is dit duidelik dat Sy volk besonders en
verskillend moet wees van die ongelowige wêreld rondom hulle. Ons posisie
is interessant en vreesagtig. Om in die laaste dae te leef is dit belangrik
om die voorbeeld van Christus na te volg en te wandel soos Hy gewandel
het. As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy
kruis elke dag opneem en My volg – Lukas 9:23. Die menings en wysheid
van mense moet ons nie lei of beheers nie. Hulle lei altyd weg van die
kruis af. Die diensknegte van Christus het nóg hulle tuiste nóg hulle skat
hier. Ek sou graag wou hê dat hulle almal kon verstaan dat dit slegs is
omdat die Here begeer dat ons selfs vergun word om in vrede en
veiligheid tussen ons vyande te woon. Dit is nie ons voorreg om spesiale
gunste van die wêreld te verwag nie. Ons moet gewillig wees om arm en
verag onder die mense te wees totdat die stryd verby is en die oorwinning
behaal is.

Die lidmate van Christus word geroep om uit te kom en

afgesonder van die vriendskap en gees van die wêreld te wees.

Hulle

sterkte en krag bestaan daarin dat hulle deur God uitverkies en aanvaar is.
Die Seun van God was die erfgenaam van alle dinge en die heerskappy en
heerlikheid van die koninkryke van hierdie wêreld was aan Hom belowe.
Nogtans, toe Hy in hierdie wêreld verskyn het, was dit sonder rykdom of
prag en praal. Die wêreld het nie Sy eenheid met die Vader verstaan nie.
Die voortreflikheid en heerlikheid van Sy goddelike karakter was vir hulle
verborge. Hy was daarom verag en deur die mense verstoot, ‘n man van
lyding wat pyn geken het. – Jes. 53:3. Net soos Christus in die wêreld
was, so is Sy volgelinge. Hulle is die seuns en dogters van God en medeerfgename met Christus en die koninkryk en heerskappy behoort aan hulle.
Die wêreld verstaan nie hulle karakter en heilige roeping nie; hulle begryp
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nie hulle aanneming in die familie van God nie.

Hulle eenheid en

kameraadskap met die Vader en Seun is nie geopenbaar nie en terwyl die
wêreld hulle vernedering en beskuldiging aanskou, blyk dit nie wat hulle is
nie of wat hulle sal wees nie. Hulle is vreemdelinge. Die wêreld ken hulle
nie en waardeer nie die dryfvere wat hulle aanvuur nie.
Die wêreld word ryp vir sy verwoesting. God sal egter met die sondaars
nog ‘n rukkie geduldig wees. Hulle moet die afsaksel van die beker van Sy
wraak ongemeng met barmhartigheid drink. Diegene wat erfgename van
God sal wees en mede-erfgename met Christus tot die onsterflike erfenis,
sal besonders wees. Ja, so besonders dat God ‘n merkteken op hulle plaas
as Syne, geheel en al Syne. Dink julle dat God ‘n volk sal ontvang, eer en
erken wat so met die wêreld vermeng is dat hulle slegs in naam van hulle
verskil? Lees weer Titus 2:13-15. Dit sal spoedig bekend wees wie aan die
kant van die Here is, wat hulle nie vir Jesus skaam nie. Diegene wat nie
die morele moed het om pligsgetrou hulle posisie in die aangesig van
ongelowiges in te neem, die modes van die wêreld verlaat en die
selfverloënende lewe van Christus navolg nie, skaam hulle vir Hom en het
Sy voorbeeld nie lief nie.
*Testimonies, vol. 1, pp. 274-287.

TOEWYDING*
Die volk van God sal getoets en beproef word.

‘n Noukeurige en

ondersoekende werk moet onder Sabbathouers aan die gang wees. Soos
antieke Israel, hoe vinnig vergeet ons God en Sy wonderbare werke en
rebelleer teen Hom. Sommige kyk na die wêreld om sy modes te volg en
neem deel aan sy plesier, net soos die kinders van Israel na Egipte
teruggekyk en verlang het na die goeie dinge wat hulle daar geniet het en
wat God verkies het om van hulle te weerhou om hulle te beproef en
daardeur hulle getrouheid aan Hom te toets. Hy wou graag sien of Sy volk
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Sy voorsiening en die vryheid wat Hy so wonderbaarlik aan hulle gegee het
baie meer waardeer as die vergunnings wat hulle in Egipte geniet het,
terwyl in slawerny aan ‘n tirannieke volk wat afgode dien.
Alle ware volgelinge van Jesus sal opofferings moet maak. God sal hulle
beproef en toets om die egtheid van hulle geloof te toets.

Aan my is

getoon dat die ware volgelinge van Jesus pieknieks, vertonings en ander
byeenkomste vir plesier sal vermy. Hulle kan Jesus nie daar vind nie en
geen invloed wat hulle hemelsgeoriënteerd sal maak en hulle groei in
genade vermeerder nie. Wanneer die Woord van God gehoorsaam word,
lei dit ons om uit al hierdie dinge te kom en afgesonder te wees. Die dinge
van die wêreld is gewild en waardig geag om bewonder en geniet te word
deur diegene wat nie toegewyde liefhebbers van die kruis is en geestelike
aanbidders van ‘n gekruisigde Jesus nie.
Daar is kaf onder ons en dit is hoekom ons so swak is.

Sommige neig

voortdurend na die wêreld. Hulle menings en gevoelens harmonieer baie
beter met die gees van die wêreld as met die van Christus se
selfverloënende volgelinge.

Dit is vir hulle heeltemal natuurlik om die

geselskap te verkies van diegene wie se gees die beste met hulle eie
ooreenstem.

En diesulkes het gans te veel invloed onder God se volk.

Hulle kies hulle kant en is bekend onder hulle en is ‘n handleiding vir
ongelowiges en die swakkes en oningewyde mense in die kerk.

Hierdie

persone wat onseker of in twyfel is, sal altyd besware hê teen die
duidelike, reguit getuienis wat individuele foute teregwys.

In hierdie

suiweringstyd sal hierdie persone of volkome bekeer en geheilig word deur
die waarheid te gehoorsaam of hulle sal met die wêreld gelaat word, waar
hulle hoort, om hulle beloning saam met hulle te ontvang.
Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Al Christus se volgelinge dra vrugte
tot Sy heerlikheid. Hulle lewens getuig daarvan dat ‘n goeie werk deur die
Gees van God in hulle bewerkstellig is en hulle vrug is tot heiligheid. Hulle
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lewens is veredel en gesuiwer. Diegene wat geen vrug dra nie, het geen
ervaring in die dinge van God nie. Hulle is nie in die Wingerd nie. Lees
Johannes 15:4,5: 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.

Ek is die wynstok, julle die lote.

Wie

in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle
niks doen nie.
As ons geestelike aanbidders van Jesus Christus wil wees, moet ons elke
afgod opoffer en die eerste vier gebooie ten volle gehoorsaam.
22:37,38: En Jesus antwoord hom:

Matt.

Jy moet die Here jou God liefhê

met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

Dit

is die eerste en groot gebod. Die eerste vier gebooie laat geen skeiding
van toegeneenthede en gevoelens van God toe nie.

Ook word niks

toegelaat om ons hoogste genot in Hom te verdeel of te deel nie. Wat ook
al die toegeneenthede en gevoelens verdeel en die siel beroof van God se
opperste liefde, neem die vorm van ‘n afgod aan. Ons vleeslike harte wil
aan ons afgode vasklou en begeer om hulle saam te dra; maar ons kan nie
vorentoe gaan totdat ons van hulle geskei het nie, want hulle skei ons van
God. Die groot Hoof van die kerk het Sy volk uit die wêreld uitverkies en
vereis van hulle om afgesonder te wees. Hy het dit bestem dat die gees
van Sy gebooie hulle na Hom sal nadertrek en hulle van die elemente van
die wêreld skei. Om God lief te hê en Sy gebooie te onderhou is verre
daarvan om die wêreld se plesiere en vriendskap lief te hê. Daar is geen
ooreenstemming tussen Christus en Belial nie. Die volk van God kan met
veiligheid in Hom alleen vertrou en sonder vrees op die weg van
gehoorsaamheid voortbeur. *Testimonies, vol. 1, pp. 287-289.

DIE MAG VAN SATAN*
Die gevalle mensdom is die Satan se wettige gevangenes. Christus het
gekom om die mensdom uit die mag van die groot vyand te verlos. Die
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mens is van nature geneig om die Satan se voorstelle uit te voer en as
Christus, die magtige Oorwinnaar, nie in hom woon en hom lei en hom krag
gee nie, sal hy so ‘n magtige vyand nie met sukses kan weerstaan nie. God
alleen kan die mag van die Satan beperk. Hy wandel heen en weer oor die
aarde en deurkruis dit. Hy waak altyd, sodat hy nie miskien ‘n geleentheid
laat verbygaan om siele te vernietig nie. Dit is baie belangrik dat God se
volk dit moet verstaan, sodat hulle nie in sy strikke gevang word nie.
Die Satan gaan baie listig te werk in sy laaste veldtog, sodat God se volk
nie kan weet dat dit hy is nie. En geen wonder nie! Want die Satan self
verander hom in ‘n engel van die lig. – 2 Kor. 11:14. Terwyl sommige siele
so bedrieg is dat hulle sê dat die Satan glad nie bestaan nie, neem hy hulle
gevange en werk hy in ‘n groot mate deur hulle. Die Satan weet baie beter
as God se volk watter mag hulle oor hom kan hê as hulle krag in Christus is.
As hulle die magtige Oorwinnaar nederig sou vra om hulp, sou die swakste
gelowige in die waarheid met volle vertroue in Christus die Satan en sy
leërskare met sukses kon weerstaan. Hy is te geslepe om openlik te kom
met sy versoekings, want dan sou die sluimerende energie van die Christen
wakker word en op die magtige Verlosser vertrou. Maar hy kom ongemerk
en werk in vermomming deur die kinders van ongehoorsaamheid wat op
godsaligheid aanspraak maak.
Die Satan sal gebruik maak van al sy krag om God se volk lastig te val, te
versoek en te mislei.

Hy wat dit gewaag het om selfs onse Here te

versoek en uit te daag en wat die mag gehad het om Hom in sy arms op te
tel en op die dak van die tempel en ook op ‘n hoë berg te sit, sal sy mag op
‘n wonderbaarlike manier uitoefen op hierdie huidige geslag, wat baie
minder wysheid het as hulle Here en wat byna heeltemal onkundig is wat
die Satan se liste en krag betref. Hy sal op ‘n wonderbaarlike manier die
harte beïnvloed van diegene wat van nature geneig is om sy bevele uit te
voer. Die Satan is baie bly dat hy as ‘n denkbeeldige wese voorgestel word.
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Wanneer hy ligtelik opgeneem word, of deur iets belagliks voorgestel word,
is dit net wat hy wil hê. Hy word as onbelangrik voorgestel dat die mense
nie voorbereid is op sy listige planne nie en daarom slaag hy byna altyd in
sy doel. As sy mag en sy listigheid verstaan sou word, sou baie voorbereid
wees om hom met sukses te weerstaan.
Almal moet verstaan dat die Satan eens op ‘n tyd ‘n verhewe engel was.
Deur sy opstand is hy uit die hemel gewerp, maar dit het nie sy krag
vernietig en hom in ‘n dier verander nie. Sedert sy val het hy al sy krag
teen die regering van die hemel aangewend. Hy het al hoe listiger geword
en hy het die suksesvolste maniere geleer om die mensekinders met sy
versoekings te nader.
Die Satan het fabels laat ontstaan om mee te bedrieg.

Hy het in die

hemel begin oorlog voer teen die grondslag van God se regering; sedert sy
val het hy sy rebellie teen God se wet voortgesit en hy het die
meerderheid van die belydende Christene oorgehaal om die vierde gebod
onder die voete te vertrap – die gebod wat die lewende God openbaar. Hy
het die oorspronklike Sabbat afgeskeur en dit met een van die gewone
werksdae van die week vervang.
Die eerste leuen wat hy aan Eva in Eden vertel het , naamlik: Julle sal
gewis nie sterwe nie ( Gen. 3:4), was die eerste preek wat oor die
onsterflikheid van die siel gelewer was.

Daardie preek is met sukses

bekroon en vreeslik was die gevolge. Hy het die mense gelei om daardie
preek as die waarheid te aanvaar; predikers preek dit, sing dit en bid dit.
Dat daar nie werklik ‘n duiwel is nie en dat daar ‘n tweede kans sal wees, na
die koms van Christus, is fabels wat steeds gewilder word. Die Skrifte
leer duidelik dat elke persoon se lot beslis sal wees by die tweede koms
van die Here. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie
vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog
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regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.

En kyk, Ek

kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk al
wees.” – Openb. 22:11,12.
Die Satan het gebruik gemaak van hierdie populêre fabels om homself
daaragter te verberg. Hy nader arme, misleide sterwelinge deur middel
van hedendaagse spiritisme, wat geen beswaar het teen vleeslik gesindes
nie; dit bring skeiding tussen huisgenote, veroorsaak jaloesie en haat en
gee vrye teuels aan die vernederendste luste. Die wêreld weet maar nog
min van die slegte invloed van spiritisme. Die gordyn is gelig en heelwat
van hierdie vreeslike werk is aan my geopenbaar. Mense wat hulle met
spiritisme bemoei, maar wat dit later versaak het, is aan my getoon; hulle
sidder wanneer hulle daaraan dink hoe naby die afgrond hulle was. Hulle
het beheer oor hulself verloor en die Satan het hulle dinge laat doen wat
hulle verafsku het. Selfs hulle het maar ‘n floue idee van spiritisme soos
dit werklik is. Predikers wat deur die Satan geïnspireer is, kan hierdie
afgryslike monster in mooi klere uitdos, die mismaaktheid daarvan bedek
en dit aangenaam vir vele laat lyk. Maar dis iets wat so regstreeks van die
Satan kom dat hy aanspraak maak op die reg om almal te beheers wat iets
daarmee te doen het, want hulle het verbode grond betree en hulle het
die beskerming van hulle Maker verbeur.
Sommige arme siele wat betower was met die welsprekendheid van die
leermeesters van spiritisme en wat hulle oorgegee het aan die invloed
daarvan, ontdek later die dodelike aard daarvan; hulle sou dit wou opgee
en daarvan wegvlug, maar hulle kan nie. Die Satan hou hulle in sy mag en
hy is onwillig om hulle weer los te laat. Hy weet dat hulle, solank hulle
onder sy spesiale beheer is, sekerlik syne is, maar as hulle hul eenmaal aan
sy mag ontworstel het, sou hy hulle nooit weer kan oorhaal om in spiritisme
te glo en hulle weer onder sy beheer te kry nie.

74
Die enigste manier vir sulke arme siele om die Satan te oorwin is om te kan
onderskei tussen suiwer Bybelse waarheid en fabels. Wanneer hulle die
waarheid aanneem, plaas hulle hul waar hulle gehelp kan word.

Hulle

behoort diegene te smeek wat godsdienstige ondervinding en geloof in die
beloftes van God het, om die magtige Verlosser vir hulle te smeek. Dit sal
‘n felle stryd kos.

Die Satan sal sy bose engele, wat hierdie persone

beheers, versterk; maar as die heiliges van God in ootmoed vas en bid, sal
hulle gebede verhoor word. Jesus sal heilige engele opdrag gee om die
Satan te weerstaan en hy sal teruggedryf en sy mag oor die besetenes
verbreek word.

En Hy sê vir hulle:

Hierdie geslag kan deur niks

anders uitgaan as deur gebed en vas nie. – Markus 9:29.
Die populêre predikers kan spiritisme nie met sukses weerstaan nie. Hulle
het niks waarmee hulle hul gemeentes teen die slegte invloed daarvan kan
beskerm nie.

Baie van die treurige gevolge van spiritisme sal op die

kerfstok van die predikers van hierdie eeu staan, want hulle het die
waarheid onder hulle voete vertrap en in die plek daarvan het hulle fabels
aangeneem. Die preek wat die Satan aan Eva oor die onsterflikheid van
die siel gelewer het – Julle sal gewis nie sterwe nie – het hulle van die
kansels herhaal en die mense neem dit aan as Bybelse waarheid. Dit vorm
die grondslag van spiritisme. Die Woord van God leer nêrens dat die siel
van die mens onsterflik is nie. Die onsterflikheid is ‘n eienskap van God
alleen.

Die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen

onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens
gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.
– 1 Tim. 6:16.
God se Woord, reg verstaan en toegepas, is ‘n veilige beskerming teen
spiritisme. Die idee van ‘n ewigbrandende hel, van die kansels verkondig en
gedurig aan die mense voorgehou, beklad die karakter van God. Dit stel
Hom voor as die wreedste tiran in die heelal. Hierdie algemene opvatting
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het van duisende mense ongelowiges en godloënaars gemaak en dit laat
ander glo dat alle mense salig sal word. Die Woord van God is duidelik.
Dit is ‘n ketting van waarheid wat ‘n ankertou sal wees vir diegene wat dit
aanneem, selfs al moet hulle hul geliefkoosde fabels prysgee.

Dit sal

beskerm teen die vreeslike bedrog van hierdie gevaarlike tye. Die Satan
het die predikers van verskillende denominasies gelei om vas te klou aan
hulle populêre dwalings, net soos hy die Jode gelei het om in hulle
blindheid vas te klou aan hulle offerandes en Christus te kruisig. Wanneer
mense die lig van waarheid verwerp, bly hulle gevangenes, die slagoffers
van die Satan se bedrog.

Hoe groter die lig is wat hulle verwerp, hoe

groter sal die krag van die dwaling en duisternis wees wat oor hulle sal
kom.
Aan my is gewys dat God se volk die sout van die aarde en die lig van die
wêreld is. God verwag van hulle gedurige vooruitgang in die kennis van die
waarheid en vordering op die weg van heiligheid. Dan sal hulle die koms
van die Satan kan sien en in die krag van Jesus sal hulle hom weerstaan.
Die Satan sal sy legioene van engele roep om die vooruitgang van selfs een
siel te weerstaan en, as dit moontlik was, om hom/haar uit die hand van
Christus te ruk.
Ek het bose engele gesien wat stry om siele en die engele van God wat
hulle weerstaan. Dit was ‘n felle stryd. Bose engele het die lug besoedel
met hulle verderflike invloed en hulle het daardie siele omring om hulle
sinne af te stomp. Heilige engele het angstig gestaan en toekyk en gewag
om die Satan se leërmag terug te dryf. Maar dit is nie die werk van die
goeie engele om die gemoed van mense teen hulle wil te beheers nie. As
hulle toegee aan die vyand en geen poging aanwend om hom te weerstaan
nie, kan die engele van God feitlik niks meer doen as net om die leërmag
van die Satan te bedwing totdat diegene wat in gevaar verkeer, meer lig
ontvang om hulle te beweeg om tot die hemel om hulp te roep nie. Jesus
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sal Sy engele geen opdrag gee om diegene te red wat geen poging aanwend
om hulleself te help nie.
Wanneer die Satan sien dat daar gevaar is dat hy een siel sal verloor, sal
hy al sy krag gebruik om daardie siel te behou. En wanneer daardie siel sy
gevaar sien en in angs na Jesus om hulp roep, is die Satan bevrees dat hy
‘n gevangene sal verloor en hy versterk sy engele om die arme siel soos ‘n
muur te omring – ‘n muur van duisternis – sodat die lig van die hemel
hom/haar nie kan bereik nie.

Maar as die siel in gevaar hom in sy

hulpeloosheid op die verdienstes van die bloed van Christus beroep, sal die
Heiland die ernstige gebed van geloof verhoor en engele, wat groot krag
het, stuur om hom/haar te verlos.
Dit is vir die Satan te veel wanneer hulp gevra word van sy magtige
teenstander, want hy vrees en bewe voor Sy krag en majesteit. Wanneer
hulle die woorde van vurige gebed hoor, sidder die hele leërmag van die
Satan. Hy hou aan roep tot sy legioene van bose engele om sy bevele uit
te voer. En wanneer die magtige engele in die wapenrusting van die hemel
die moedverlore, agtervolgde siel te hulp kom, val die Satan en sy leërmag
terug, omdat hulle goed weet dat hulle die stryd verloor het. Die gewillige
onderdane van die Satan is getrou en bedrywig en hulle werk saam met een
doel voor oë. Alhoewel hulle mekaar haat en met mekaar stryd voer, maak
hulle nogtans gebruik van elke geleentheid om hulle gesamentlike belange
te bevorder. Maar die groot Aanvoerder in die hemel en op die aarde het
die mag van die Satan beperk.
My eie ervaring was sonderling en vir jare het ek ‘n gemoedstryd gestry.
Die toestand van God se volk en my verbintenis met die werk van God, het
dikwels droefheid en neerslagtigheid oor my laat kom wat nie in woorde
uitgedruk kan word nie. Vir jare het ek na die graf uitgesien as ‘n soete
rusplaas. In my laaste gesig het ek aan die engel by my gevra waarom ek
sulke gemoedswroeging moet ly en my so dikwels op die Satan se
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strydperk moet bevind.

Ek het gesmeek om verlossing van hierdie

strawwe beproewings. Daar is krag en sterkte by die engele van God en ek
het gevra dat ek beskerm moet word. Toe is ons verbygaande lewe aan
my geopenbaar en daar is aan my getoon dat die Satan op verskillende
maniere probeer om ons bruikbaarheid te vernietig; dat hy baie keer
planne beraam het om ons uit die werk van God te verwyder; dat hy op
verskillende maniere en deur verskillende werktuie kom om sy doel uit te
voer; maar dat hy deur die tussenkoms van heilige engele verslaan word.
Ek het gesien dat hy in ons reise van plek tot plek dikwels sy bose engele
in ons pad gestel het om ‘n ongeluk te veroorsaak wat ons lewens sou gekos
het, maar heilige engele is gestuur om ons te verlos. Verskeie ongelukke
het my en my eggenoot in groot gevaar gebring en ons is op wonderbare
wyse bewaar. Ek het gesien dat ons die spesiale teiken van die Satan se
aanslae was weens ons belangstelling in en verbinding met die werk van
God. Toe ek die groot sorg van God sien, elke oomblik, vir diegene wat
Hom vrees en liefhet, is ek met hoop en vertroue in God besiel en ek het
bestraf gevoel vir my gebrek aan geloof.
*Testimonies, vol. 1, pp. 341-347.

78

DIE TWEE KRONE*
In die visioen wat ek op 25 Oktober 1861 te Battle Creek, Michigan,
gesien het, is die aarde aan my gewys – donker en mistroostig. Die engel
het gesê: “Kyk mooi!” Toe het ek die mense op die aarde gesien. Sommige
was omring deur engele van God en ander was in totale duisternis, omring
deur bose engele.

Ek het ‘n arm uit die hemel gesien, dit het ‘n goue

septer vasgehou.

Bo-op die septer was ‘n kroon met diamante versier.

Elke diamant het helder lig weerkaats wat baie mooi was. Op die kroon
het die woorde gestaan: “Almal wat my aanneem is salig en hulle sal die
ewige lewe verkry.”
Onderkant die kroon was nog ‘n septer en ook daarop was ‘n kroon met
juwele, goud en silwer versier; dit het ook lig weerkaats. Die woorde op
daardie kroon was:

“Aardse skatte.

Rykdom is mag.

Almal wat my

aanneem sal eer en beroemdheid verkry.” Ek het ‘n groot skare na hierdie
kroon sien stormloop. Hulle was rasend. Sommige was so gretig dat hulle
waansinnig gelyk het.

Hulle het mekaar weggestamp en diegene, wat

swakker was as hulle, weggestoot; hulle het getrap op diegene wat in die
gedrang geval het. Baie het gretig gegryp na die skatte in die kroon en dit
vasgehou.

Die hare op sommige van die hoofde was spierwit en hulle

gesigte was vol van die rimpels van sorge en kwellings.

Hulle eie

bloedverwante, been van hulle been en vlees van hulle vlees, het hulle nie
in ag geneem nie; toe smekende oë op hulle gerig was, het hulle die skatte
nog vaster geklem, asof hulle bang was dat hulle in ‘n onbedagsame oomblik
daarvan sou verloor, of dat hulle daarvan sou moes afgee. Hulle begerige
oë het dikwels na die aardse kroon gekyk en hulle het die waarde van die
skatte bereken.

Onder die skare was ellendiges en behoeftiges wat

verlangend na die skatte gekyk het, maar hulle het wanhopig weggedraai,
terwyl diegene wat sterker was hulle teruggedruk het. Maar hulle kon die
skat nie so maklik opgee nie en saam met die menigte verminktes, siekes
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en grysaards het hulle probeer om deur die skare na die aardse kroon te
beur. Sommige het in die poging gesterf. Ander het geval net toe hulle
aan die kroon wou raak. Sommige het geval net toe hulle die kroon vasvat.
Orals het daar dooie liggame gelê, maar nog het die skare aangekom en op
die dooie liggame en op hulle metgeselle getrap.

Elkeen wat die kroon

bereik het, het ‘n aandeel daarin verkry en hulle is luid toegejuig deur die
groep wat rondom gestaan het.
‘n Groot groep bose engele was baie besig. Die Satan was in hulle midde en
hy het met groot selfvoldaanheid gekyk na die groep wat om die kroon
worstel. Dit het gelyk of hy diegene wat so gretig na die kroon gesoek het,
betower het.

Baie wat na hierdie aardse kroon soek, was belydende

Christene. Dit het gelyk of sommige van hulle ‘n bietjie lig het. Hulle het
verlangend gekyk na die hemelse kroon en is dikwels aangetrek deur die
prag daarvan, maar hulle het nie die werklike waarde en heerlikheid
daarvan besef nie. Terwyl hulle die een hand verlangend uitgestrek het na
die hemelse, het hulle die ander hand gretiglik uitgesteek na die aardse,
vasberade om dit in besit te kry; en in hulle gretige strewe na die aardse,
het hulle die hemelse uit die oog verloor. Hulle is in duisternis gelaat,
maar nog het hulle angstig rondgetas om die aardse kroon te kry.
Sommige het hulle vererg vir die groep wat die kroon so gretig gesoek
het; dit het gelyk of hulle toe hul gevaar besef en hulle het weggedraai en
ernstig na die hemelse kroon gesoek. Hulle aangesigte is spoedig verander
van duisternis na lig, van neerslagtigheid tot opgeruimdheid en heilige
vreugde.
Toe het ek ‘n groep gesien wat hulle weg baan deur die skare en hulle oë
was stip op die hemelse kroon gevestig. Terwyl hulle hul weg gebaan het
deur die wanordelike skare, was hulle vergesel van engele wat die pad
oopgemaak het vir hulle om voorwaarts te gaan. Toe hulle die hemelse
kroon nader, het die lig daarvan op hulle en rondom hulle geskyn; dit het
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die duisternis verdryf en al helderder op hulle geskyn totdat dit gelyk het
of hulle verander is en soos die engele gelyk het.
eenmaal na die aardse kroon gekyk nie.

Hulle het nie eens

Diegene wat die aardse kroon

nagejaag het, het hulle bespot en hulle het hulle met swart balle gegooi,
maar hierdie balle het hulle geen skade aangedoen, terwyl hulle oë op die
hemelse kroon gevestig was nie, maar diegene wat hulle gesteur het aan
die swart balle is daardeur bevlek. Die volgende prent is voor my gestel:

Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes
verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte
bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe
nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook
wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou
hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam
donker wees.

As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die

donkerheid nie! Niemand kan twee here dien nie; want óf hy sal die een
haat en die ander liefhê, óf hy sal die een aanhang en die ander verag.
Julle kan nie God en Mammon dien nie. – Matt. 6:19-24.
Toe is wat ek gesien het soos volg aan my verduidelik: Die skare wat so
gretig na die aardse kroon gesmag het, is diegene wat die skatte van
hierdie wêreld liefhet en wat deur die aantrekkingskrag daarvan gevlei en
bedrieg word. Ek het gesien dat sommige, wat voorgee dat hulle volgelinge
van Jesus is, so graag die aardse skatte wil verkry dat hulle hul liefde vir
die hemel verloor, optree soos die wêreld en deur God as wêreldlinge
beskou word. Hulle gee voor dat hulle die onverganklike kroon soek, ‘n
skat in die hemel; maar hulle grootste belangstelling en strewe is die
verkryging van aardse skatte. Diegene wat hulle skatte in hierdie wêreld
het en liefhet, kan Jesus nie liefhê nie. Hulle mag dink dat hulle reg is en
alhoewel hulle vasklem aan hulle besittings, kan hulle nie oortuig word om
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te sien of te voel dat hulle geld meer liefhet as die saak van die waarheid
of die hemelse skat nie.
As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie
(vers 23). Daar was ‘n tyd in die ervaring van hierdie mense toe hulle die
lig wat aan hulle gegee was nie gekoester het nie en dit het duisternis
geword. Die engel het gesê: “Julle kan nie die skatte van die aarde liefhê
en aanbid en ook die ware skat verkry nie.”

‘n Jongman het na Jesus

gekom en gesê: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat
ek die ewige lewe kan hê? – Matt. 19:16. Jesus het hom voor die keuse
gestel om te skei van sy besittings en die ewige lewe te verkry, of sy
besittings te behou en die ewige lewe te mis. Sy rykdom was vir hom van
groter waarde as die hemelse skat. Die voorwaarde wat gestel is dat hy
sy skatte aan die armes moes gee om ‘n volgeling van Christus te word en
die ewige lewe te beërwe, het sy begeerte laat verflou en hy het bedroef
weggegaan.
Diegene wat aan my getoon is wat so gretig was om die aardse kroon te
verkry, was mense wat enigiets sou doen om besittings in die hande te kry.
Al hulle gedagtes en al hulle kragte was toegespits op die verkryging van
aardse rykdom. Hulle sal op die regte van ander trap, die armes verdruk
en die loon van hulle huurlinge terughou. As hulle diegene wat arm is en
nie so slim is as hulle nie, kan uitoorlê om hulle skatte te vermeerder, sal
hulle nie vir een oomblik aarsel om hulle te verdruk of selfs tot die
bedelstaf te bring nie.
Daardie grys hoofde wie se gesigte verrimpeld was deur sorge, maar wat
so gretig gegryp het na die skatte in die kroon, is die bejaardes wat maar
nog ‘n paar jaar het om te lewe. En tog was hulle so gretig om die aardse
skat te verkry. Hoe nader hulle aan die graf kom, hoe vaster klou hulle
aan die skatte. Hulle het hul eie bloedverwante nie bevoordeel nie. Hulle
het die lede van hulle eie gesinne tot bo hulle kragte laat werk om ‘n
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bietjie geld te spaar. Hulle het nie hul goed vir die voordeel van ander of
vir hul eie voordeel gebruik nie. Dit was genoeg vir hulle om te weet dat
hulle die geld het. Toe hulle gewys is op hul plig om die armes en die saak
van God te ondersteun, het dit hulle bedroef gemaak. Hulle sou baie graag
die gawe van die ewige lewe aanneem, maar hulle was nie gewillig om iets
daarvoor op te offer nie. Die voorwaardes was vir hulle te moeilik. Maar
Abraham was selfs gewillig om sy enigste seun op te offer.
Dit was pynlik om te sien hoedat diegene wat hulleself moes voorberei het
vir die heerlikheid en elke dag moes gestreef het na die onsterflikheid,
met al hulle krag aan hulle aardse skatte vasklou. Ek het gesien dat sulke
mense nie in staat was om die hemelse skat te waardeer nie. Hulle sterk
begeerte vir die aardse toon deur hul werke dat hulle die hemelse erfdeel
nie genoeg waardeer om iets daarvoor op te offer nie. Die “jongman” het
‘n gewilligheid getoon om die gebooie te onderhou, maar die Here het aan
hom gesê dat hy een ding kortkom. Hy het die ewige lewe begeer, maar hy
het sy besittings meer liefgehad. Vele bedrieg hulleself. Hulle het nie na
die waarheid gesoek soos na verborge skatte nie. Hulle gebruik nie hulle
kragte tot die beste voordeel nie. Hulle harte, wat verlig kon gewees het
met die lig van die hemel, het geen vrede nie.

Die sorge van hierdie

wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in
verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word
onvrugbaar. – Mark. 4:19.

Sulke mense, het die engel gesê, is sonder

verskoning. Ek het gesien dat hulle lig verdof. Hulle het nie begeer om
die ernstige en belangrike waarhede vir hierdie tyd te omarm nie en hulle
het gemeen dat hulle heeltemal goed kan klaarkom sonder om dit te
omarm. Hulle lig is uitgedoof en hulle het in die duister rondgetas.
Die skare van mismaaktes en sieklikes, wat teen mekaar druk om die
aardse kroon te kry, is hulle wie se belange en skatte in hierdie wêreld is.
Alhoewel hulle aan alle kante teleurgestel is, het hulle nie die hemel lief
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om daar skatte en ‘n tuiste te verkry nie. Hulle verkry nie die aardse nie,
maar terwyl hulle dit najaag, verloor hulle die hemelse. Nieteenstaande
die teleurstelling en die ongelukkige lewe en dood van diegene wat al hulle
kragte bestee om aardse rykdom te verkry, is daar ander wat dieselfde
weg volg. Hulle gaan teen ‘n dolle vaart voort en dink nie aan die misrabele
einde van diegene wie se voorbeeld hulle volg nie.
Diegene wat die kroon bereik en ‘n deel daarin gekry het en wat toegejuig
was, is hulle wie se een doel in die lewe rykdom was. Hulle ontvang daardie
eer wat die wêreld aan diegene wat ryk is, betoon. Hulle het invloed in die
wêreld. Die Satan en sy bose engele is tevrede. Hulle weet dat daardie
mense aan hulle behoort en dat hulle, solank hulle in opstand teen God
verkeer, die Satan se werktuie is.
Diegene wat ‘n afsku kry in die groep wat streef na die aardse kroon, is
hulle wat die lewe en einde gadegeslaan het van almal wat na aardse
rykdom streef. Hulle sien dat daardie mense nooit tevrede is nie, maar
altyd ongelukkig is en hulle skrik en skei hulle af van daardie ongelukkiges;
hulle begin na die ware en onverganklike skatte soek.
Diegene wat hulle weg deur die skare baan om die hemelse kroon te verkry,
beskerm deur heilige engele, is aan my getoon as God se getroue volk.
Engele lei hulle voorwaarts en hulle word met ywer besiel om die hemelse
skat te verkry.
Die swart balle wat na die heiliges gegooi word, is die valse beskuldigings
teen God se volk deur diegene wat leuens liefhet en vertel. Ons moet baie
versigtig wees om onbesproke lewens te lei, ons van alle skyn van kwaad te
onthou en sonder vrees voorwaarts gaan en ons nie steur aan die valse
beskuldigings van die goddeloses nie. Terwyl die oë van die regverdiges
gevestig is op die ewige skat, sal hulle al meer soos Christus word en so sal
hulle verander en uiteindelik verheerlik word.
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*Testimonies, vol. 1, pp. 347-353.

DIE TOEKOMS*
By die verheerliking op die berg is Jesus deur Sy Vader verheerlik. Hy
het gesê: Nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in Hom
verheerlik. - Joh. 13:31.

Hy is dus voor Sy kruisiging vir Sy laaste,

vreeslike lyding versterk. Namate die lede van die liggaam van Christus
hulle laaste groot stryd nader – “die tyd van Jakob se benoudheid” – sal
hulle groei in Christus en Sy gees deelagtig word. 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 van die heerlikheid van die lig van die derde engel straal.
Ek het gesien dat God Sy volk op wonderbare wyse in die tyd van
benoudheid sal bewaar. 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 toegee, 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 skynbare oorwinning word daar ‘n verskriklike, harde
donderslag gehoor. Die lug was swart en was slegs deur die gloeiende lig
en geweldige heerlikheid uit die hemel verlig soos God uit Sy heilige
woning gespreek het.
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 sal in die dag sê: Kyk, dit is onse God
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op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die Here op wie
ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor Sy hulp. – Jes. 25:9. Met
heilige ontsag luister hulle na die woorde van die stem.

Die goddelose

hoor dit ook, maar hulle verstaan nie die woorde van die stem van God nie.
Hulle is bang en hulle bewe, terwyl die heiliges juig.

Die Satan en sy

engele en bose mense, wat gejuig het omdat God se volk in hulle mag was
om hulle uit te roei van die aarde af, sien die heerlikheid wat diegene
bestraal wat God se heilige wet vereer het. Hulle sien hoe die gesigte van
die regverdiges verlig is en die beeld van Jesus weerkaats. Diegene wat
so gretig was om die heiliges te vernietig kan nie die heerlikheid verduur
wat op die verlostes skyn nie en hulle val soos dooies op die aarde neer.
Die Satan en sy engele vlug uit die teenwoordigheid van die verheerlikte
heiliges. Hulle mag om hulle te treiter is vir ewig weg.

*Testimonies, vol. 1, pp. 353-354.

WANDEL IN DIE LIG*
Aan my is gewys dat God se volk te veel onder ‘n donker wolk lewe. Dit is
nie Sy wil dat hulle in ongeloof moet lewe nie. Jesus is lig en in Hom is
daar geen duisternis nie.

Sy kinders is kinders van die lig.

Hulle is

vernuwe na Sy beeld [karakter] en hulle is uit die duisternis tot Sy
wonderbare lig geroep. Hy is die lig van die wêreld en as sodanig moet
hulle Hom volg. Hulle sal nie in die duisternis wandel nie, maar die lig van
die lewe hê. Hoe getrouer God se volk daarna streef om in die voetspore
van Christus te volg, hoe heftiger sal hulle deur die vyand vervolg word;
maar hulle nabyheid aan Christus versterk hulle om die pogings van die
vyand om hulle van Christus weg te trek te weerstaan.
Ek het gesien dat hulle lief is om hulleself met mekaar te vergelyk en
feilbare mense as ‘n voorbeeld te neem, terwyl hulle ‘n betroubare
Voorbeeld het. Ons moet onsself nie met die wêreld vergelyk nie, nie met
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die menings van mense nie en ook nie met wat ons was voordat ons die
waarheid aangeneem het nie. Maar ons geloof en posisie in die wêreld soos
dit nou is, moet vergelyk word met wat ons sou gewees het as ons weg
altyd vorentoe en boontoe was vandat ons Christus aangeneem het. Dit is
die enigste veilige vergelyking wat ons kan maak. Met alle ander
vergelykings sal ons onsself bedrieg.

As die sedelike karakter en die

geestelike toestand van God se volk nie in ooreenstemming is met die
seëninge, voorregte en die lig wat hulle het nie, word hulle in die weegskaal
geweeg en die engele rapporteer dat hulle te lig bevind is.
In die geval van sommige lyk dit of hulle nie met hulle ware toestand
bekend is nie.

Hulle sien die waarheid, maar hulle besef nie die

belangrikheid van die eise daarvan nie. Hulle hoor die waarheid, maar hulle
verstaan dit nie ten volle nie, omdat hulle nie daarvolgens lewe nie en nie
deur gehoorsaamheid daaraan geheilig is nie. En tog is hulle so gerus en
tevrede asof die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags as tekens van
God se guns hulle nog lei. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar in hulle
werke verloën hulle Hom.

Hulle beskou hulself as Sy uitverkore

eiendomsvolk, maar Sy teenwoordigheid en krag om volkome te red, word
selde onder hulle gesien. Hoe groot is die duisternis van sulke mense en
hulle weet dit nie!

Die lig skyn, maar hulle sien dit nie.

Geen groter

bedrog kan die menslike verstand bedrieg nie as dit wat hulle laat glo dat
hulle reg is en dat God hulle werke aanneem al het hulle teen Hom
gesondig. Hulle neem ‘n vorm van godsaligheid aan as die gees en krag
daarvan. Hulle verbeel hulle dat hulle ryk is en aan niks gebrek het nie,
terwyl hulle eintlik arm en ellendig en blind en nakend is en gebrek aan alle
dinge het!
Daar is sommige wat voorgee dat hulle Christus se navolgers is, maar wat
tog geen poging aanwend wat geestelike dinge betref nie.

In enige

wêreldse aangeleentheid span hulle hulself in om hulle doel te bereik; maar
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wat die ewige lewe betref, waar alles op die spel is en waarvan hulle ewige
geluksaligheid afhang, staan hulle onverskillig asof hulle geen morele
verantwoordelikheid het en dat hulle niks hoef te doen as om net te wag
op die uitkoms nie. O, watter dwaasheid! As almal maar die erns en ywer
aan die dag sou lê om die ewige lewe te verkry as wat hulle openbaar om
sukses in wêreldse sake te behaal, sou hulle oorwinnaars wees. Ek het
gesien dat elkeen sy eie geestelike ervaring moet hê; elkeen moet sy eie
rol in die spel van die lewe speel. Die Satan wag sy kans af om die kosbare
deugde te gryp wanneer hulle nie bewaak word nie; ons sal ‘n hewige stryd
voer teen die magte van die duisternis om hulle te behou en om ‘n hemelse
deug te herwin wanneer ons dit deur gebrek aan waaksaamheid verloor het.
Aan my is gewys dat dit die voorreg van Christene is om krag van God te
ontvang om elke kosbare gawe te behou. Vurige gebede sal in die hemel
verhoor word. Wanneer die dienaars van Christus die skild van die geloof
opneem as hulle beskutting en die swaard van die Gees vir die stryd, is
daar gevaar in die kamp van die vyand en iets sal gedoen word. Alleen
smaad en vervolging wag op diegene wat krag van omhoog ontvang het wat
hulle tot aksie oproep. Wanneer die waarheid in sy eenvoud en krag in die
harte van die gelowiges is en gebruik word teen die gees van die wêreld,
sal dit duidelik wees dat daar geen gemeenskap tussen Christus en Belial is
nie. Die dissipels van Christus moet lewende voorbeelde wees van die lewe
en gees van hulle Meester.
Beide oud en jonk het ‘n stryd om te stry. Hulle moet vir geen oomblik
sluimer nie. ‘n Listige vyand is daarop uit om hulle te oorwin. Gelowiges
van die waarheid vir ons dag moet net so wakker wees as hulle vyand en
hulle moet die Satan weerstaan. Sal hulle dit doen? Sal hulle volhard in
die stryd? Sal hulle hul daarop toelê om alle sonde te versaak? Christus
word op verskillende manier verloën. Ons kan Hom verloën deur in stryd
met die waarheid te spreek, deur kwaad te spreek van ander, deur lawwe
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en dwase praatjies of deur ydelheid. In hierdie dinge lê ons maar min
wysheid aan die dag. Ons maak onsself swak; ons pogings om die vyand te
weerstaan, is swak en ons word oorwin.

Uit die oorvloed van die hart

praat die mond – Matt. 12:34, en deur gebrek aan waaksaamheid bely ons
dat Christus nie in ons is nie.
Diegene wat aarsel om hulle sonder voorbehoud aan God oor te gee volg
Christus maar halfhartig. Hulle volg Hom op so ‘n afstand dat hulle die
meeste van die tyd nie weet of hulle in Sy voetspore volg of in die
voetspore van hulle groot vyand nie.

Waarom is ons so traag om alle

wêreldse dinge te versaak en Christus alleen te neem as ons Rolmodel?
Waarom wil ons die vriendskap behou van die Here se vyande, hulle
gewoontes volg en ons deur hulle menings laat lei? Daar moet ‘n volkome
oorgawe wees aan God en ‘n versaking van die liefde vir die wêreld en
wêreldse dinge, of ons kan nie Christus se dissipels wees nie.
Die lewe en die Gees van Christus is die enigste maatstaf van
volmaaktheid en die veiligste weg vir ons is om Sy voorbeeld te volg. As
ons dit doen, sal Hy ons lei deur Sy raadgewing en ons sal aan die einde die
heerlikheid ontvang. Ons moet ywerig strewe en gewillig wees om baie te
ly om in die voetspore van ons Verlosser te wandel. God is gewillig om
vir ons te werk en om ons van Sy Gees te gee as ons daarvoor sal stry en
lewe en glo; en dan sal ons in die lig kan wandel soos Hy in die lig is. Ons
kan in Sy liefde feesvier en van Sy ryke volheid drink. *Testimonies, vol. 1,
pp 405-409.

VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE JONGMENSE*
As die jeug kon sien hoeveel van die goeie in hulle mag is om tot stand te
bring, as hulle God hul sterkte en wysheid sou maak, sou hulle nie langer ‘n
weg van traak-my-nieagtige onbelangstellendheid teenoor Hom gevolg het
nie; sou hulle hul nie langer deur die invloed van diegene wat ongewyd is,
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laat lei nie. In plaas daarvan dat hulle voel ‘n individuele verantwoorde=
likheid rus op hulle om pogings aan te wend om vir ander goed te wees en
ander tot geregtigheid [om reg te doen] te lei, gee hulle hulself aan hulle
eie pret en plesier en tydverdryf oor.

Hulle is nikswerd lede van die

gemeenskap en lei ‘n doellose lewe soos die skoenlappers. Die jeug mag ‘n
kennis van die waarheid hê en dit glo, maar leef dit nie. Diesulkes besit ‘n
dooie geloof. Hulle harte is nie bereid om hulle gedrag en karakter in die
oë van God te verander nie en hulle is nie nader daaraan om Sy wil te doen
as ongelowiges nie. Hulle harte kom nie met God se wil ooreen nie; hulle is
in vyandskap met Hom. Diegene wat aan vermaaklikhede toegewy is en wat
die gemeenskap van plesiersoekers liefhet, het ‘n afkeer van geestelike
oefeninge. Sal die Meester aan hierdie jeug wat Sy naam bely sê: “Mooi
so, goeie en getroue diensknegte”, tensy hulle goed en getrou is?
Die jeug is in groot gevaar. Groot euwels spruit voort uit hulle min lees.
Baie tyd gaan verlore wat in nuttige diens gespandeer moet word.
Sommige sal hulle van slaap ontneem om nog ‘n ander belaglike
liefdesverhaal klaar te lees.

Die wêreld word deur romans [en TV-

programme] van alle soorte oorstroom. Sommige is egter nie van so ‘n
gevaarlike aard as ander nie. Sommige is immoreel, laag en vulgêr; ander
is met meer verfyning ingeklee, maar almal is in hulle invloed skadelik,
verderflik. O, dat die jeug die invloed wat sommige verhale en artikels op
hulle verstand het, sal bepeins! Kan jy, na sodanige lees, [en TV kyk] die
Woord van God oopmaak en die woorde van ewigheidswaarde met
belangstelling lees? Vind jy nie die Boek van God oninteressant nie? Die
bekoring van daardie liefdesverhaal is in jou verstand, vernietig sy
gesonde gees en maak dit onmoontlik om jou verstand op die belangrike,
plegtige waarhede, wat jou ewige belange betref, te bepaal.

Jy sondig

teen jou ouers om aan so ‘n slegte saak die tyd te bestee wat aan hulle
behoort en jy sondig teen God deur aldus die tyd te gebruik wat in
toewyding aan Hom moet bestee word.
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Dit is die plig van die jeug om soberheid aan te moedig. Ligsinnigheid,
skertsery, spottery en grapmakery sal onvrugbaarheid van die siel tot
gevolg hê en die verlies van God se guns. Baie van julle dink julle oefen nie
‘n slegte invloed op andere uit nie en voel aldus in ‘n mate tevrede, maar
oefen julle ‘n invloed ten goede uit? Soek julle in julle gesprekke en dade
daarna om ander na die Verlosser te lei of, as hulle Christus bely, om hulle
tot ‘n inniger, intiemer wandel met Hom te lei?
Die jeug moet ‘n gees van toewyding en vroomheid beoefen. Hulle kan nie
God verheerlik nie, tensy hulle voortdurend daarna streef om die volheid
van die statuur van Christus te bereik – volmaaktheid in Christus Jesus.
Laat die Christelike deugde bestaan en in julle oorvloedig wees. Gee aan
julle Verlosser julle beste en heiligste emosies, gevoelens en liefde. Gee
algehele gehoorsaamheid aan Sy wil. Hy sal niks minder as dit aanvaar nie.
Moenie van julle standvastigheid deur die uitlag en skimpe van diegene wie
se verstand aan nietigheid en ydelheid oorgegee is, wegbeweeg nie. Volg
julle Verlosser deur slegte sowel as goeie tye; reken dit alles as ‘n vreugde
en ‘n heilige eer om die kruis van Christus te dra. Jesus het julle lief. Hy
het vir julle gesterf. Tensy julle daarna strewe om Hom te dien met julle
onverdeelde emosies, gevoelens en liefde, sal julle misluk om heiligheid in
Sy vrees tot volmaaktheid te bring en julle sal verplig word om die
verskriklike woorde te hoor, Gaan weg!
*Testimonies, vol. 2, pp. 235-237.

SELFMISLEIDE JONGMENSE*
Ek is bedroef as ek die gebrek aan godvresendheid by die jongmense sien.
Satan neem die verstand en verander dit in ‘n kanaal wat korrup is. ‘n
Selfmisleiding is op baie van die jongmense. Hulle dink hulle is Christene,
maar hulle was nooit bekeer nie.

Totdat hierdie werk in hulle

teweeggebring is, sal hulle nie die misterie van godvresendheid verstaan
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nie.

Daar is geen vrede vir die goddelose nie. God vereis waarheid en

opregtheid van hart. Hy sien jou en het met jou medelye en met al die
jongmense wat gretiglik kinderagtige goed volg en die min, kosbare tyd
mors vir dinge wat geen waarde het nie. Christus het julle teen ‘n baie hoë
prys gekoop en bied julle genade en heerlikheid as julle dit aanneem, maar
julle draai weg van die kosbare belofte van die gawe van die ewige lewe, na
die armsalige en onbevredigende plesiere van die aardse.
Julle arbeid in hierdie rigting, sal geen wins oplewer nie, maar groot
verlies. Die loon van die sonde is die dood. Lewe en die hemel is voor julle,
maar dit lyk nie of julle hulle waarde besef nie.

Julle het nie oor die

kosbare dinge van die hemel gemediteer nie. Indien van die onskatbare
liefde van Christus weggedraai word, as die hemel en die heerlikheid en
die ewige lewe as van min waarde beskou word, watter beweegrede/
motivering kan julle na Christus laat terugkeer? Watter lokmiddel om te
bekoor?

Sal belaglike, simpel vermaak en ‘n rondte van opwindende

plesiere die verstand bekoor, en van God ske,i en die hart vir Sy vrees
doodmaak?
O, ek smeek julle wat so min belangstelling in heilige dinge het, om julle
eie hart noukeurig te ondersoek. Watter verontskuldiging sal julle voor
God vir julle wêreldse, ongewyde lewe maak? Op daardie vreeslike dag sal
julle geen verskoning kan aanbied nie. Julle sal sprakeloos wees. Dink, o,
dink, in julle plesier-soekende ure dat al hierdie dinge ‘n einde het. As
julle die regte siening van die lewe, oneindige lewe met God gehad het, hoe
vinnig sou julle nie van ‘n lewe van pret en plesier en sonde wegdraai nie.
Hoe vinnig sou julle jul sienswyse, julle koers en julle geselskap verander
en die krag van julle emosies en gevoel en liefde na God en hemelse dinge
gedraai het. Hoe vasberade sou julle dit benede julle beskou om toe te
gee aan versoekings wat julle mislei en betower het. Hoe ywerig sou julle
pogings vir die geseënde lewe wees, hoe ernstig en volhardend julle
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gebede tot God vir Sy genade om op julle te bly, vir Sy krag om julle te
ondersteun en julle te help om die duiwel te weerstaan. Hoe toegewyd sou
julle wees om elke geestelike voorreg te verbeter om die weë en wil van
God te ken. Hoe versigtig sou julle wees om die wet van God te oordink en
in die vergelyking van julle lewe met Sy eise. Hoe vreesbevange sou julle
wees uit vrees dat julle in woord of daad sondig en hoe ernstig om in
genade en ware heiligheid te groei.

Julle geselsery sou nie oor

beuselagtige, nietige dinge wees nie, maar oor die hemel.

Dan sou

glansryke en ewige dinge voor julle oopgaan en julle sou nie rus voordat
julle meer en meer in geestelikheid toeneem nie. Maar aardse dinge het
julle aandag opgeëis en God is vergete. Ek smeek julle om ‘n regsomkeer in
die gesig te staar en om die Here te soek en dat Hy deur julle gevind mag
word. Roep Hom aan, terwyl Hy naby is.
*Testimonies, vol. 2, pp. 288-291.

‘n WEKROEP TOT DIE JONGMENSE*
Kosbare Jongmense: Van tyd tot tyd het die Here my getuienisse van
waarskuwing vir julle gegee. Hy sal julle bemoediging gee as julle jul harte
se beste en heiligste emosies, gevoelens en liefde vir Hom gee.

Soos

hierdie waarskuwings duidelik opnuut onder my aandag gebring was, voel ek
‘n gewaarwording van julle gevaar wat ek weet julle nie voel nie.
Ek vra: Glo julle dat die getuienisse van berisping wat aan julle gegee was
van God was? As julle werklik glo dat die stem van God tot julle gespreek
het, julle gevare uitgewys het, slaan julle ag op die raad wat gegee was?
Hou julle hierdie getuienisse van waarskuwing vars in julle gedagtes deur
hulle dikwels met biddende harte te lees? Die Here het met julle gepraat,
kinders en jongmense, oor en oor, maar julle was traag om op die gegewe
waarskuwings ag te slaan. As julle nie in rebelsheid julle harte verhard
het teen die beeld wat God gegee het van julle karakters en die gevare en
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teen die weg wat vir julle afgebaken is om te volg nie, sou sommige van
julle opmerksaam wees met betrekking tot die dinge wat van julle vereis
word. Julle sou geestelike sterkte verkry om ‘n seën te wees vir die kerk
en vir almal met wie julle geassosieer word.
Jongmans en jongmeisies, julle is aan God rekenskap verskuldig vir die lig
wat Hy aan julle gegee het. Hierdie lig en hierdie waarskuwings, indien nie
ag op geslaan nie, sal in die oordeel teen julle getuig. Julle was van die
gevare duidelik bewus; julle was vermaan en aan alle kante beskerm,
omring met waarskuwings. In die huis van God het julle na die plegtigste,
hartondersoekende waarhede, aangebied deur die diensknegte van God in
demonstrasie van die Gees, geluister. Watter gewig het hierdie plegtige
wekroepe op julle harte gehad?
karakters gehad?

Watter invloed het hulle op julle

Julle sal verantwoordelik gehou word vir elkeen van

hierdie wekroepe en waarskuwings.

Hulle sal in die oordeel te voorskyn

kom om diegene te veroordeel wat ‘n lewe van nutteloosheid, ligsinnigheid
en trots geleef het.
Liewe jong vriende, dit wat julle saai, sal julle oes. Nou is dit vir julle
saaityd. Hoe groot sal die oes wees? Wat saai julle? Elke woord wat julle
spreek, elke daad wat julle verrig, is ‘n saad wat goeie of slegte vrugte sal
dra en sal vreugde of hartseer vir die saaier tot gevolg hê. Soos die saad
gesaai is, so sal die oes wees. God het aan julle baie lig en baie voorregte
gegee. Nadat hierdie lig gegee was, nadat julle gevare duidelik aan julle
bekendgemaak was, word die verantwoordelikheid julle s’n. Die manier hoe
julle die lig, wat God julle gegee het, behandel sal die skaal na blydskap of
smart laat swaai. Julle modelleer self julle bestemmings.
Julle het almal ‘n invloed ten goede of ten kwade op die verstand en
karakters van andere.

Die invloed wat julle uitoefen word in die

rekordboeke in die hemel opgeskryf. Engele vergesel julle en hou rekord
van julle woorde en dade. Wanneer julle in die môre opstaan, voel julle jul
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hulpeloosheid en julle behoefte aan die krag van God en maak julle nederig
en van harte julle behoeftes aan julle hemelse Vader bekend? Indien wel,
teken engele julle gebede op en as hierdie gebede nie uit geveinsde lippe
voortgebring word nie, wanneer jy in die gevaar van onbewustelike
verkeerd doen verkeer en ‘n invloed uitoefen wat ander sal lei om
verkeerd te doen sal jou beskermengel aan jou sy wees en jou tot ‘n beter
optrede aanspoor, jou woorde vir jou kies en jou dade beïnvloed.
As jy geen gevaar aanvoel nie en as jy geen gebed vir hulp en sterkte
opstuur om versoekings te weerstaan nie, sal jy verseker jou koers
kwytraak. Die verwaarlosing van jou plig sal in die boek van God in die
hemel opgeskryf word en jy sal in die dag van beproewing te lig bevind
word. Daar is sommige rondom jou wat op godsdienstige wyse onderrig
was en sommige wat toegegee het, bederf, gevlei en geprys was totdat
hulle letterlik vir die praktiese lewe bedorwe was.
betrekking tot persone wat ek ken.

Ek praat met

Hulle karakters het so deur

bevrediging, vleiery en traagheid ontaard dat hulle vir hierdie lewe
nutteloos is. En as hulle nutteloos is wat hierdie lewe betref, wat moet
ons hoop vir die lewe waar alles reinheid en heiligheid is en waar almal
eensgesinde karakters het?

Ek het vir hierdie persone gebid; ek het

persoonlik met hulle gepraat. Ek kon die invloed sien wat hulle op ander
kon uitoefen om hulle te lei tot nutteloosheid, liefde vir kleredrag en
traak-my-nieagtigheid rakende hulle ewige sake.

Die enigste hoop vir

hierdie klas van mense is om ag te slaan op hulle weë, verneder hulle
trotse, verwaande harte voor God, doen belydenis van hulle sondes en
word bekeer.
Ydelheid in kleredrag, sowel as die liefde vir vermaak is ‘n groot
versoeking vir die jongmense. God het heilige aansprake op almal van ons.
Hy eis die hele hart met sy emosies, gevoelens en liefde en die hele siel.
Die antwoord wat soms op hierdie verklaring gegee word, is: “O, ek gee
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nie voor dat ek ‘n Christen is nie!” Wat as jy nie een is nie? Het God nie
dieselfde aansprake op jou as wat Hy het op die een wat bely om Sy kind
te wees nie? Omdat jy dapper is in jou onverskillige minagting van heilige
dinge, word jou sonde van verwaarlosing en rebellie deur die Here
oorgesien? Elke dag wat jy die aansprake van God minag, elke geleentheid
van aangebode barmhartigheid wat jy verontagsaam, word op jou rekening
gesit en sal die lys van sondes teen jou vermeerder op die dag wanneer die
verslag van elke siel ondersoek sal word. Ek praat met julle, jongmans en
jongmeisies, belyers en nie-belyers : God vra julle emosies, gevoelens,
liefde, vir julle blymoedige gehoorsaamheid en toewyding aan Hom. Julle
het nou ‘n kort tydjie van genade en jy kan hierdie geleentheid benut om ‘n
onvoorwaardelike oorgawe aan God te maak.
Gehoorsaamheid

en

onderdanigheid

aan

God

se

vereistes

is

die

voorwaardes deur die geïnspireerde apostel gegee waardeur ons kinders
van God, lede van die koninklike familie word. Elke kind en jeugdige, elke
man en vrou, het Jesus deur Sy eie bloed gered van die bodemlose put
waarheen Satan hulle gedwing het om te gaan. Omdat sondaars nie die
verlossing wat hulle vrylik aangebied is, aanvaar nie is hulle van hulle
verpligting kwytgeskel?

Hulle keuse om in sonde en moedswillige

oortreding te bly verminder nie hulle skuld nie. Jesus het vir hulle ‘n prys
betaal en hulle behoort aan Hom.

Hulle is Sy eiendom en as hulle nie

gehoorsaam is aan Hom, wat Sy lewe vir hulle gegee het nie, maar hulle tyd
en kragte en talente aan die diens van Satan toewy, verdien hulle hul loon,
wat die dood is. Onverganklike heerlikheid en ewige lewe is die beloning
wat ons Verlosser bied aan diegene wat aan Hom gehoorsaam sal wees. Hy
het dit vir hulle moontlik gemaak om die Christelike karakter in Sy Naam
tot volmaaktheid te bring en op hulle eie verantwoordelikheid te oorwin
soos Hy ter wille van hulle oorwin het. Hy het vir hulle die voorbeeld in Sy
eie lewe gestel om hulle te toon hoe hulle kan oorwin. Want die loon van
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die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe
in Christus Jesus, onse Here. – Rom. 6:23.
Die vereistes van God is in gelyke mate op almal bindend. Diegene wat
verkies om die groot verlossing, wat hulle verniet aangebied is, te
veronagsaam, wat verkies om hulleself te dien en vyande van God te bly,
vyande van die selfopofferende Verlosser, is besig om hulle loon te
verdien. Hulle saai in die vlees en sal uit die vlees verderwing oes.
Diegene wat hulle deur die doop met Christus beklee het en deur hierdie
daad hulle afsondering van die wêreld wys en dat hulle ‘n verbond gesluit
het om ‘n nuwe lewenswyse te betree, moet nie afgode in hulle harte oprig
nie. Diegene wat eens gejuig het in die bewys van sonde van vergewe is,
wat die Verlosser se liefde gesmaak het en wat dan volhard om met die
vyande van Christus te verenig, die volmaakte geregtigheid wat Christus
hulle bied, verwerp en die weë kies wat Hy veroordeel het, sal swaarder as
die heidene, wat nooit die lig gehad het en God of Sy wet nooit geken het
nie, gestraf word. Diegene wat weier om die lig, wat God hulle gegee het,
te volg, maar verkies om die vermaak, nietigheid, ydelheid en gekkigheid
van die wêreld te volg en weier om hulle optrede in ooreenstemming te
bring met die regverdige en heilige vereistes van God se wet, is skuldig
aan die mees verswarende sondes in die oë van God. Hulle skuld en hulle
loon sal in verhouding tot die lig en voorregte wat hulle gehad het, wees.
Ons sien ‘n wêreld deur sy eie vermaaklikhede verswelg. Die eerste en
hoogste gedagtes van die grootste deel, in besonder die van vrouens, is die
van te koop loop met of van vertoon.

Liefde vir

kleredrag en plesier

vernietig die geluk en blydskap van duisende. En sommige van hulle wat
bely dat hulle die gebooie van God liefhet en onderhou, na-aap hierdie
soort mense so na as wat hulle moontlik kan en behou die naam dat hulle
Christene is. Sommige van die jongmense is so gretig vir vertoon dat hulle
selfs gewillig is om die Christelike naam prys te gee as hulle maar net hulle
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liefde vir ydele kleredrag en liefde vir plesier kan navolg. Selfverloëning
in kleredrag is deel van ons Christelike plig. Om eenvoudig en gewoonweg
aan te trek, jou te onthou van die vertoon van juwele en ornamente van
enige soort is in ooreenstemming met ons geloof. Is ons deel van die getal
wat die dwaasheid van wêreldlinge, wat hulle oorgee aan uitspattige
kleredrag, sowel as aan die liefde vir vermaak, sien? Indien wel, moet ons
onder hulle wees wat enigiets vermy wat hierdie gees goedkeur wat die
harte en verstand van hulle beset wat slegs vir hierdie wêreld leef en wat
geen gedagte aan of sorg vir die volgende het nie.
Christen-jongmense, ek het in julle ‘n liefde vir kleredrag en vertoon
gesien wat my smart veroorsaak het. By sommige wat goed ingelig is, wat
geestelike voorregte van kleintyd af gehad het en wat julle deur die doop
met Christus beklee het en sodoende bely het dat julle vir die wêreld
dood is, het ek ‘n ydelheid van kleredrag en ‘n ligsinnigheid in lewenswyse
gesien wat die liewe Verlosser smart aandoen en wat ‘n beskuldiging vir die
saak van God is. Ek het met pyn julle geestelike verval waargeneem en
julle gesindheid om julle kleredrag in orde te bring.

Sommige was so

ongelukkig om goue kettings of spelde of albei te kry en het swak smaak
aan die dag gelê in die vertoon daarvan deur hulle duidelik sigbaar te maak
om aandag te trek. Ek kan nie anders as om hierdie karakters met die
verwaande pou, wat sy pragtige vere vir bewondering vertoon, te assosieer
nie. Dit is al wat hierdie arme voël het om aandag te trek, want sy stem
en liggaamsbou is alles behalwe aantreklik.
Die jongmense moet ‘n poging aanwend om uit te blink in die soeke na die
sieraad van ‘n sagmoedige en stille gees, ‘n juweel van onskatbare waarde
wat met hemelse bekoorlikheid, grasie en swier gedra kan word. Hierdie
versiering sal ‘n aantrekkingskrag vir baie in hierdie wêreld besit en sal
van groot waarde deur die hemelse engele gereken word en bo alles deur
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ons hemelse Vader wat die draers geskik sal maak om welkome gaste in die
hemelse howe te wees.
Die jongmense het vermoëns wat, met behoorlike ontwikkeling, hulle vir
bykans enige posisie van vertroue sou laat kwalifiseer. As hulle dit hul
doelwit gemaak het om ‘n opvoeding te verkry wat die kragte, wat God
hulle gegee het, so oefen en ontwikkel dat hulle bruikbaar en ‘n seën vir
andere kon wees, sou hulle verstand nie na ‘n minderwaardige standaard
gekwyn het nie. Hulle sou diepsinnigheid van denke en standvastigheid van
beginsels vertoon het en sou invloed en respek afgedwing het. Hulle kon ‘n
veredelende invloed op andere gehad het wat siele sou lei om die krag van
‘n intelligente Christelike lewe te sien en te erken. Diegene wat groter
sorg aan die dag lê om hulle persoon vir vertoon te versier as om die
verstand te ontwikkel en hulle kragtig vir die grootste bruikbaarheid
oefen, sodat hulle God kan verheerlik, besef nie hulle verantwoordelikheid
aan God nie.

Hulle sal geneig wees om in alles wat hulle onderneem

oppervlakkig te wees en sal hulle bruikbaarheid verminder en hulle intellek
laat kwyn.
Ek voel ‘n diepe pyn in my hart vir die vaders en moeders van hierdie
jongmense, sowel as vir die kinders.

Daar was ‘n tekortkoming in die

opvoeding van hierdie kinders, êrens was daar groot pligsversuim.. Ouers
wat hulle kinders bederf en verwen het in plaas van om uit beginsel hulle
verstandig en oordeelkundig te lei, sien die karakters wat hulle gevorm
het. Soos die opvoeding was, sal die karakter wees.
Getroue Abraham
Ek dink aan getroue Abraham, wat in gehoorsaamheid aan die goddelike
bevel wat aan hom in ‘n naggesig te Berseba gegee was, sy reis met Isak
aan sy sy voortgesit het. Hy sien voor hom die berg wat God vir hom gesê
het Hy sou aanwys as die een waarop hy moes offer. Hy verwyder die
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hout van die skouer van sy dienskneg en lê dit op Isak, die een wat geoffer
moes word. Hy het sy siel met fermheid en folterende strengheid omgord,
gereed vir die werk wat God vereis het hy moes doen. Met ‘n gebroke
hart en senuweeagtige hand, neem hy die vuur, terwyl Isak vra: Vader,
hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir ‘n brandoffer?
Maar, o, Abraham kan hom nie nou antwoord nie! Vader en seun bou die
altaar en die verskriklike oomblik kom vir Abraham om aan Isak bekend te
maak dit, wat sy siel gedurende daardie lang reis gefolter het, dat Isak
self die brandoffer is. Isak is nie ‘n seun nie; hy is ‘n volgroeide jongman.
Hy kon geweier het om hom te onderwerp aan sy vader se plan as hy
verkies het om dit te doen. Hy beskuldig sy vader nie van kranksinnigheid
nie, ook vra hy nie daarna om sy doelwit te verander nie. Hy onderwerp
hom. Hy glo in die liefde van sy vader en dat hy nie hierdie verskriklike
offer van sy enigste seun sou maak as God hom nie beveel het om dit te
doen nie. Isak is deur die bewende, liefdevolle hande van sy deernisvolle
vader vasgebind, omdat God dit gesê het. Die seun onderwerp hom aan die
offer, omdat hy aan die integriteit van sy vader geglo het. Maar toe alles
gereed was, toe die geloof van die vader en die gehoorsaamheid van die
seun ten volle getoets was, het die engel van God die opgeligte hand van
Abraham, wat op die punt was om sy seun dood te maak, teëgehou en vir
hom gesê dit is voldoende!. Nou weet ek dat jy God vrees en jou seun,
jou enigste, van My nie teruggehou het nie. - Gen. 22:12.
Hierdie geloofsdaad van Abraham is tot ons voordeel opgeteken. Dit leer
ons die groot les van vertroue in die vereistes van God, hoe naby en
snydend hulle ook mag wees en dit leer kinders algehele gehoorsaamheid
aan hulle ouers en aan God. Deur Abraham se gehoorsaamheid word ons
geleer dat niks vir ons te kosbaar is om aan God te gee nie. Isak was ‘n
beeld van die Seun van God wat as ‘n offer vir die sondes van die wêreld
geoffer sou word. God wou by Abraham die evangelie van verlossing aan
die mens tuisbring. Ten einde dit te doen en om dié waarheid vir hom ‘n
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realiteit te maak, sowel as om sy geloof te toets het Hy van hom vereis om
sy liefling, Isak, te offer. Al die smart en angs wat Abraham deur daardie
donker en verskriklike beproewing verduur het, was met die doel om die
plan van verlossing vir die gevalle mens sterk onder sy aandag te bring. Hy
moes deur sy eie ervaring begryp hoe onuitspreekbaar die selfverloëning
van die ewige God was deur Sy eie Seun te gee om te sterf om die mens
van totale vernietiging te red.

Vir Abraham kon geen geestelike of

verstandelike marteling, wat hy verduur het deur gehoorsaam te wees aan
die goddelike bevel om sy seun te offer, ewenaar nie.
God het Sy seun tot ‘n lewe van nederigheid, selfverloëning, armoede,
swaarkry en beskuldiging en tot die folterende dood van kruisiging gegee.
Maar daar was geen engel om die blye boodskap te verkondig: “Dit is
voldoende; Jy hoef nie te sterf nie, My dierbare Seun.”

Legioene van

engele het hartseer gewag, hopende dat, soos in Isak se geval, God op die
laaste oomblik Sy skandelike dood sou voorkom. Maar die engele was nie
toegelaat om enige sodanige boodskap aan God se geliefde Seun te
verkondig nie. Die vernedering in die verhoorsaal en op pad na Golgota het
voortgegaan. Hy was die spot mee gedryf, uitgekoggel en op gespoeg. Hy
het die hoon, uittarting en skimpe van hulle wat Hom gehaat het, verduur
totdat Hy aan die kruis Sy hoof gebuig het en gesterf het.
Kon God ons ‘n groter bewys van Sy liefde gee deur aldus Sy Seun te gee
om deur hierdie toneel van lyding te gaan? En soos die geskenk van God
aan die mens ‘n gratis geskenk, Sy oneindige liefde, was, so is Sy
aanspraak op ons vertroue, ons gehoorsaamheid, ons hele hart en die
oorvloed van ons emosies, gevoelens en liefde ooreenstemmend oneindig.
Hy vereis alles wat vir die mens moontlik is om te gee. Die onderdanigheid
van ons kant moet eweredig wees aan die gawe van God; dit moet volkome
wees, in niks te kort skiet nie. Ons is almal skuldenaars aan God. Hy het
aansprake op ons wat ons nie aan kan voldoen sonder om onsself as ‘n
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volledige en gewillige offer te gee nie. Hy vereis konstante en gewillige
gehoorsaamheid en niks minder as dit sal Hy aanvaar nie. Ons het nou die
geleentheid om die liefde en guns van God te verseker. Vanjaar mag die
laaste jaar wees in die lewens van sommige wat hierdie lees.

Is daar

enigeen onder die jongmense wat hierdie oproep lees wat die plesiere van
die wêreld sou verkies bo daardie vrede wat Christus die ernstige soeker
en die blymoedige uitvoerder van Sy wil gee?
God is besig om ons karakters, ons lewenswyse en ons motiewe op die skale
van die heiligdom te weeg.

Dit sal ‘n verskriklike ding wees as ons

Verlosser, wat vir ons aan die kruis gesterf het om ons harte na Hom te
trek, uitspraak lewer dat wie ook al liefde en gehoorsaamheid kortkom.
God het aan ons groot en kosbare gawes geskenk, Hy het ons lig en ‘n
kennis van Sy wil gegee, sodat ons nie fouteer of in duisternis wandel nie.
Om op die skaal geweeg te word en te lig bevind word op die dag van die
finale afrekening en belonings sal ‘n verskriklike ding wees, ‘n verskriklike
fout wat nooit herstel kan word nie. Jong vriende, sal die boek van God
tevergeefs vir julle name deursoek word?
God het vir julle ‘n werk bepaal om vir Hom te doen wat julle medewerkers
met Hom sal maak. Oral rondom julle is daar siele om te red. Daar is
diegene wat julle kan bemoedig en seën deur julle ernstige pogings. Julle
kan siele van sonde na geregtigheid omkeer. Wanneer julle ‘n bewustheid
van julle verantwoordelikheid teenoor God het, sal julle die behoefte aan
getrouheid in gebed en getrouheid in waaksaamheid teen die versoekings
van Satan voel. Julle sal, as julle waarlik Christene is, meer voel om te
treur oor die morele duisternis in die wêreld as om aan ligsinnigheid en
verwaandheid of hoogmoed in verband met kleredrag toe te gee. Julle sal
onder diegene wees wat sug en huil oor die gruwels wat in die land gedoen
word. Julle sal die versoekings van Satan weerstaan om toe te gee aan
nutteloosheid, ydelheid en aan versierings en ornamente vir vertoon. Die
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gedagtes is vereng, verskraal en die intellek in groei belemmer wat met
hierdie oppervlakkige en onbelangrike dinge bevredig word tot die
verwaarlosing van groot verantwoordelikhede.
Die jongmense van ons dag kan medewerkers met Christus wees as hulle
wil en deur te werk sal hulle geloof versterk word en hulle kennis van die
goddelike wil sal vermeerder. Elke opregte doelwit en elke daad van reg
doen sal in die boek van die lewe opgeteken word. Ek wens ek kon die
jongmense wakker skud om die sondigheid om vir hulle eie bevrediging te
leef sien en voel en hulle intellek tot die goedkoop, nuttelose dinge van
hierdie lewe beperk. As hulle hul gedagtes en woorde bo die nuttelose,
ligsinnige vermaaklikhede van hierdie wêreld verhef en dit hulle mikpunt
maak om God te verheerlik, sal Sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan,
hulle s’n wees.
Vernedering van Christus
Het ons Voorbeeld nie ‘n moeilike, selfverloënende, selfopofferende en
nederige pad ter wille van ons om ons te red gestap nie.

Hy het

moeilikhede teëgekom, teleurstellings en beskuldigings ervaar en pyn gely
in Sy werk om ons te red. En sal ons weier om te volg waar die Koning van
heerlikheid die pad aangewys het? Sal ons kla oor swaarkry en beproewing
in die werk van oorwinning ter wille van onsself, wanneer ons die lyding van
ons Verlosser in die wildernis van versoeking, in die Tuin van Getsémane en
op Golgotha onthou? Dit alles was verduur om ons die weg te wys en ons
die goddelike hulp te verleen wat ons nodig het of vergaan.

As die

jongmense die ewige lewe wil beërwe, moet hulle nie verwag om hulle eie
neigings te volg nie. Die prys sal hulle iets kos, ja, alles. Hulle kan nou
Jesus of die wêreld hê. Hoeveel van die kosbare jongmense sal ontbering,
moegheid, swaar werk en angs ly ten einde hulleself te dien en ‘n staanplek
in hierdie lewe te bereik!

Hulle dink nie aan kla oor die swaarkry en

moeilikhede wat hulle ondervind ten einde hulle eie belange te dien nie.
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Hoekom, dan, moet hulle wegskram van konflik, selfverloëning of enige
opoffering ten einde die ewige lewe te verkry?
Christus het van die howe van heerlikheid na hierdie sonde-besmette
wêreld gekom en Homself voor die mensdom verootmoedig.

Hy het

Homself met ons swakhede vereenselwig en was net soos ons versoek.
Christus het ‘n regverdige karakter tot volmaaktheid hier op die aarde
geleef, nie ter wille van Homself nie, want Sy karakter was suiwer en
vlekloos, maar vir die gevalle mensdom. Hy bied Sy karakter aan die mens
as hy dit wil aanvaar.

Die sondaar, deur skuldbelydenis van sy sondes,

geloof in Christus en gehoorsaamheid aan die volmaakte wet van God, het
die geregtigheid van Christus aan hom toegereken; dit word sy
geregtigheid en sy naam is in die Lam se boek van die lewe opgeskryf. Hy
word ‘n kind van God, ‘n lid van die koninklike familie.
Jesus het ‘n oneindige prys betaal om die wêreld te verlos en die ras is in
Sy hande gegee; hulle het Sy eiendom geword. Hy het Sy eer, Sy weelde
en Sy glorieryke tuiste in die koninklike howe opgeoffer en die seun van
Josef en Maria geword.

Josef was een van die nederigste dagloners.

Jesus het ook gewerk; Hy het ‘n lewe van ongerief en swaar werk geleef.
Toe Sy bediening, na Sy doop, begin het, het Hy ‘n folterende vas van byna
ses weke verduur. Dit was nie slegs die knaende hongerpyne wat Sy lyding
so onbeskryflik erg gemaak het nie, maar dit was die skuld van die sondes
van die wêreld wat so swaar op Hom gedruk het. Hy wat geen sonde geken
het nie was sonde ter wille van ons gemaak. Te midde van hierdie
verskriklike sondelas op Hom as gevolg van ons sondes, het Hy die
vreeslike toets oor die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid
van die oë en die grootsheid van die lewe weerstaan. Christus het hierdie
drie belangrikste versoekings verduur en oorwin ter wille van die mens om
vir hom ‘n regverdige karakter te bewerkstellig, omdat Hy geweet het die
mens kan dit nie uit homself doen nie. Hy het geweet dat op hierdie drie
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punte Satan die menseras sou aanval.

Hy het Adam oorwin en hy het

beplan om sy werk voort te sit totdat hy die verwoesting van die mens
voltooi het. Christus het die terrein ter wille van die menseras betree om
Satan vir hulle te oorwin, omdat Hy gesien het dat die mens nie op eie
houtjie kan oorwin nie. Christus het die weg vir die verlossing van die
mens

voorberei

deur

Sy

eie

lewe

van

lyding,

selfverloëning

en

selfopoffering en deur Sy vernedering en uiteindelike dood. Hy het hulp
vir die mens gebring dat hy, deur Christus se voorbeeld te volg, op eie
houtjie kan oorwin soos Christus vir die mens oorwin het.

Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in
julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle
gees wat aan God behoort. – 1 Kor. 6:19-20. Weet julle nie dat julle ‘n
tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die
tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is
heilig, en dit is julle. - 1 Kor. 3:16-17. Moenie in dieselfde juk trek saam
met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid
met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die
duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter
aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het
die tempel van God met die afgode?

Want julle is die tempel van die

lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle
wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom,
gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan
wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees,
en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.
– 2 Kor. 6:14-18.
Hoe genadiglik en liefdevol handel ons hemelse Vader met Sy kinders! Hy
bewaar hulle van ‘n duisend gevare wat vir hulle onsigbaar is en beskerm
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hulle teen die subtiele planne van Satan uit vrees dat hulle vernietig sal
word. Omdat die beskermende sorg van God deur Sy engele nie vir ons
dowwe visie sigbaar is nie, probeer ons nie om die immer-waaksame
belangstelling, wat ons liefdevolle en weldadige Skepper vir Sy kinders het,
te oordink of waardeer nie en ons is nie dankbaar vir die menige weldade
wat Hy daagliks aan ons skenk nie.
Die jongmense is onkundig omtrent die baie gevare waaraan hulle daagliks
blootgestel is. Hulle kan nooit al die gevare ten volle ken nie, maar as hulle
waaksaam en biddend is, sal God hulle bewussyn sensitief hou en hulle insig
en begrip verhelder, sodat hulle die werkinge van die vyand kan onderskei
en teen sy aanvalle versterk kan wees. Maar baie van die jongmanne
/jongmeisies het so lank hulle eie koppe gevolg dat plig vir hulle ‘n
betekenislose woord is. Hulle besef nie die hoë en heilige pligte wat hulle
moontlik tot ander se voordeel en vir die heerlikheid van God kan doen nie
en hulle veronagsaam dit heeltemal.
As die jongmense net kon wakkerskrik en ten diepste hulle behoefte aan
God voel om die versoekings van Satan te weerstaan, sou kosbare
oorwinnings hulle s’n wees en hulle sou waardevolle ondervinding in die
Christelike oorlogvoering opdoen. Hoe min van die jongmense dink aan die
vermaning van die geïnspireerde apostel Petrus: Wees nugter en
waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n
brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan,
standvastig in die geloof. – 1 Pet. 5:8. In die visioen wat aan Johannes
gegee was, het hy die mag van Satan oor die mens gesien en uitgeroep:
Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na
julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
– Openb. 12:12.
Die enigste veiligheid vir die jongmense is ‘n voortdurende waaksaamheid
en nederige gebed.

Hulle moenie hulleself vlei dat hulle hiersonder
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Christene kan wees nie. Satan verberg sy versoekings en sy planne onder
‘n dekmantel van lig soos toe hy Christus in die wildernis genader het. Hy
was toe in voorkoms soos een van die hemelse engele. Die vyand van siele
sal ons soos ‘n hemelse gas nader en die apostel beveel nugterheid en
waaksaamheid aan as ons enigste veiligheid. Die jongmense wat aan traakmy-nie-agtigheid en ligsinnigheid toegee en wat die Christelike pligte
verwaarloos, val voortdurend voor die versoekings van die vyand, in plaas
daarvan om te oorwin soos Christus oorwin het.
Die diens van Christus is nie sieldodende werk vir die ten volle toegewyde
siel nie.

Gehoorsaamheid aan ons Verlosser doen nie afbreuk aan ons

blydskap en ware plesier in hierdie lewe nie, maar dit het ‘n suiwerende,
verheffende krag op ons karakters.

Die daaglikse bestudering van die

kosbare woorde van lewe wat in die Bybel gevind word, versterk die
intellek en voorsien ‘n kennis van die grootse en pragtige skeppinge van
God in die natuur. Deur ‘n studie van die Skrifte verkry ons ‘n ware kennis
van hoe om so te lewe dat ons die grootste hoeveelheid volmaakte
blydskap geniet.

Die Bybel-student word ook van Skrif-argumente

voorsien, sodat hy van die twyfel van ongelowiges kan kennis neem en hulle
deur die helder lig van die waarheid verwyder.

Hulle wat die Skrifte

ondersoek het, mag altyd teen die versoekings van Satan versterk wees;
hulle mag deeglik vir alle goeie werke toegerus wees en altyd bereid wees
om verantwoording te doen aan elkeen wat van hulle rekenskap eis
omtrent die hoop wat in hulle is. – 1 Pet. 3:15.
Die indruk word te dikwels gelaat dat godsdiens vernederend is en dat dit
vir die sondaar verwaand is om die Bybel se standaarde as hulle lewensreël
te aanvaar. Hulle dink dat sy vereistes onverfynd is en dat deur dit te
aanvaar hulle al hul voorliefdes vir, en genietinge van, dit wat mooi is moet
laat vaar en in die plek daarvan vernedering en agteruitgang moet aanvaar.
Satan het nog nooit ‘n groter misleiding in die verstand as dit geplaas nie.
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Die suiwer godsdiens van Jesus vereis van sy volgelinge die eenvoud van
natuurlike skoonheid en die glans van natuurlike verfyndheid en
veredelende reinheid, eerder as die kunsmatige en valse.
Terwyl op die suiwere godsdiens as veeleisend in sy eise, deur die
jongmense in besonder, neergesien word, word dit ongunstig met die valse
skitter en skyn prag van die wêreld gekontrasteer. Die Bybel se vereistes
word beskou as vernederende, selfverloënende eise wat van die jongmense
al die lekkerte en genietinge van die lewe wegneem. Maar die godsdiens
van die Bybel het altyd ‘n neiging om te verhef en te veredel.

As die

belydende volgelinge van Christus die beginsels van suiwer godsdiens in
hulle lewens toegepas het, sou die godsdiens van Christus vir meer siele
aanvaarbaar gewees het. Die godsdiens van die Bybel het niks wat met die
fynste gevoelens bots nie.

Dit is, in al sy voorskrifte en vereistes, so

suiwer soos die karakter van God en so verhewe soos Sy troon.
Die Verlosser van die wêreld het ons teen die trots van die lewe
gewaarsku, maar nie teen sy bekoorlikheid en natuurlike skoonheid nie. Hy
het na al die kleurryke skoonheid van die veldblomme verwys. Kyk na die
lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir
julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van
hulle nie. – Luk. 12:27.

Hy wys dat nieteenstaande mense groot

bekommernis het en met vermoeidheid arbei om hulleself voorwerpe van
bewondering te maak deur hulle uiterlike versierings, al hulle kunsmatige
versierings, waaraan hulle soveel waarde heg, nie die vergelyking sal
deurstaan met die eenvoudige veldblomme wat natuurlike skoonheid
betref nie. Selfs hierdie eenvoudige blomme, met God se versiering, sou
in lieflikheid die pragtige kledingstukke van Salomo oortref.

Selfs

Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie.
Hier is ‘n belangrike les vir elke volgeling van Christus. Die Verlosser van
die wêreld praat met die jongmense. Sal julle na Sy woorde van hemelse
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raad luister? Hy plaas voor julle temas vir oordenking wat sal veredel,
verhef, verfyn en suiwer, maar wat nooit die intellek sal degradeer of
verdwerg nie. Sy stem praat met julle: Julle is die lig van die wêreld.
‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie. – Matt.
5:14. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke
kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik (vs. 16). As die
lig van God in julle is, sal dit lig uitstraal na andere.

Dit kan nie

weggesteek word nie.
Dit is nou julle gulde geleentheid om rein en heilige karakters vir die
hemel te vorm. Julle kan nie bekostig om hierdie kosbare oomblikke aan
die versiering van die uiterlike ten koste van die innerlike versiering te wy
nie.

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie:

haarvlegtery en

omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens
van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille
gees, wat baie kosbaar is voor God. – 1 Pet. 3:3-4.
God, wat alles pragtig en mooi geskep het wat die oë aanskou, is ‘n
liefhebber van die mooie. Hy wys julle hoe Hy ware skoonheid waardeer.
Die versiering van ‘n sagmoedige en stille gees is in Sy oë baie kosbaar.
Sal ons nie ernstig daarna streef om dit wat God kosbaarder waardeer as
duur klere of pêrels of goud te verkry nie?

Die innerlike versiering,

genade van sagmoedigheid, ‘n gees in harmonie met die hemelse engele, sal
nie afbreuk doen aan ware edelheid van karakter of ons minder mooi maak
in hierdie wêreld nie.
Godsdiens, suiwer en onbesoedel, veredel die belyer daarvan.

Julle sal

altyd by die ware Christene ‘n opvallende vrolikheid, ‘n heilige, gelukkige
vertroue in God, ‘n onderdanigheid aan Sy voorsienigheid, wat vir die siel
verfrissend, is vind. By die Christen kan God se liefde en liefdadigheid
gesien word in elke weldaad wat hy ontvang.
natuur is ‘n tema vir oordenking.

Die pragtige dinge in die

In die betragting van die natuurlike
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skoonheid wat ons omring, word die gedagtes deur die natuur, na Bo, na
die Outeur van alles wat lieflik is, geneem. Al die werke van God praat
met ons sintuie: verheerlik Sy krag, loof en prys Sy wysheid. Elke geskape
ding het bekoringe wat die kind van God interesseer en vorm sy voorliefde
met betrekking tot hierdie kosbare bewyse van God se liefde bo die werk
van menslike bekwaamheid en vaardigheid.
Die profeet, in woorde van gloeiende geesdrif, verheerlik God in Sy
geskape werke: As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die
maan en die sterre wat U toeberei het – wat is die mens dat U aan
hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? – Psalm 8:4-5. Ek wil
die Here loof met my hele hart; ek wil van al U wonders vertel. –
Psalm 9:2.
Dit is die afwesigheid van geloof wat die pad van so baie belyers van
geloof skaduagtig maak. Daar is hulle wat as Christene deurgaan, maar
wat die naam onwaardig is.

Hulle het nie Christelike karakters nie.

Wanneer hulle Christenskap voor ‘n toets gestel word, is die valsheid
duidelik.

Ware godsdiens word in die daaglikse houding, gedrag en

optrede gesien. Die lewe van ‘n Christen word deur ernstige, onselfsugtige
werk om aan andere goed te doen en om God te verheerlik gekenmerk. Sy
pad is nie donker en swaarmoedig nie. ‘n Geïnspireerde skrywer het gesê:
Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans,
wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die
goddelose duisternis: hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. –
Spreuke 4:12-19.
En sal die jongmense nuttelose en roekelose, selfsugtige lewens van modes
en ligsinnigheid en leë vermaak leef wat hulle gees benadeel en hulle tyd in
vleeslike genot verkwis? Wanneer hulle almal nie gereed is nie, kan God
vir hulle sê: Vannag sal julle dwaasheid eindig. Hy mag ‘n dodelike siekte
toelaat om oor hulle, wat geen vrugte tot Sy heerlikheid dra nie, te kom.
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Terwyl hulle die realiteite van die ewigheid in die gesig staar, mag hulle
die waarde van tyd en van die lewe wat hulle verloor het, besef. Hulle mag
dan iets van die waarde van ‘n siel besef. Hulle sien dat hulle lewens nie
God verheerlik het deur die pad van andere na die hemel te verlig nie.
Hulle het geleef om die eie-ek te verheerlik.

En wanneer deur pyn en

sielsangs gefolter, kan hulle nie ‘n helder begrip van ewige dinge kry nie.
Hulle mag hul eertydse lewe beoordeel en mag in berou en selfverwyt
uitroep: “Ek het niks vir Jesus, wat alles vir my gedoen het, gedoen nie.
My lewe was ‘n verskriklike mislukking!”
Terwyl julle bid, liewe jongmense, dat julle nie in versoeking mag kom nie,
onthou dat julle werk nie by die gebed eindig nie. Julle moet dan julle eie
gebed sover as moontlik beantwoord deur versoekings te weerstaan en
laat dit wat jy nie vir jouself kan doen nie aan Jesus oor om vir jou te doen.
Julle kan nie in julle woorde en in julle optrede te versigtig wees dat julle
nie die vyand uitnooi om julle te versoek nie. Baie van ons jongmense, deur
roekeloos die waarskuwings en berispings wat aan hulle gegee was te
verontagsaam, maak die deur wyd oop vir Satan om binne te kom. Met God
se Woord as ons gids en Jesus as ons hemelse Leermeester hoef ons nie
onkundig te wees omtrent Sy vereistes of van Satan se planne om ons met
sy versoekings te oorwin nie. Dit sal geen onaangename taak wees om aan
die wil van God gehoorsaam te wees wanneer ons onsself ten volle oorgee
om deur Sy Gees gelei te word nie.
Nou is die tyd om te werk. As ons kinders van God is, sal Hy so lank ons in
die wêreld leef vir ons ons werk gee. Ons kan nooit sê ons het niks om te
doen so lank as daar onafgehandelde werk oorbly nie. Ek wens dat al die
jongmense kon sien, soos ek gesien het, die werk wat hulle kan doen en dat
God hulle verantwoordelik hou vir die verwaarlosing daarvan. Die grootste
werk wat ooit in die wêreld verrig was, was deur Hom, ‘n man van smarte
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en bekend met krankheid, gedoen.

‘n Oppervlakkig-denkende mens sal

nooit iets goeds tot stand bring nie.
Die geestelike swakheid van baie jongmans en jongmeisies in hierdie tyd is
betreurenswaardig, omdat hulle kragtige verteenwoordigers vir die goeie
kon wees as hulle aan God toegewyd was. Ek betreur grootliks die gebrek
aan standvastigheid by die jongmense. Ons almal moet dit betreur. Dit
lyk of daar ‘n gebrek aan wilskrag is om goed te doen, ‘n gebrek aan ‘n
ernstige poging om die oproep tot verantwoordelikheid te gehoorsaam.
Dit lyk of daar by sommige maar min wilskrag is om versoekings te
weerstaan.

Die rede hoekom hulle dwergies in geestelike dinge is, is

omdat hulle nie deur oefening geestelik sterk groei nie. Hulle staan stil,
terwyl hulle moes vorentoe gaan. Elke tree en plig in die geloofslewe is ‘n
tree hemelwaarts. Ek wil graag hoor van ‘n hervorming in baie opsigte soos
wat die jongmense tot hiertoe nooit besef het nie. Elke oorredingsmiddel
wat Satan kan uitdink, word aan hulle opgedring om hulle belangeloos en
traak-my-nieagtig met betrekking tot ewige dinge te maak. Ek stel voor
dat spesiale pogings deur die jongmense moet aangewend word om mekaar
te help om getrou aan hulle doopbelofte te leef.
Jesus het nagte in gebed op die eensame heuwels deurgebring, nie as
gevolg van Sy swakheid en Sy behoeftes nie, maar omdat Hy die swakheid
van julle karakters gesien en besef het om die versoekings van die vyand
op elke punt waar julle nou versoek word te weerstaan. Hy het geweet dat
julle traak-my-nieagtig met betrekking tot julle gevare sou wees en nie
julle behoefte aan gebed sou voel nie. Dit was ter wille van ons dat Hy Sy
gebede tot Sy Vader met sterk geween en trane uitgestort het. Dit was
om ons te verlos van die einste trots en liefde vir die verganklike,
nuttelose pret en plesier, begeertes, ens. waaraan ons nou toegee en wat
die liefde van Jesus verdring, dat daardie trane gestort was en dat ons
Verlosser se aangesig deur smart en foltering geskend was.
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Wil julle nie, jong vriende, opstaan en hierdie verskriklike traak-my
nieagtigheid en toestand van bedwelming wat julle aan die wêreld
gelykvormig gemaak het, afskud nie?

Wil julle nie aandag gee aan die

waarskuwende stem wat vir julle sê dat vernietiging op die weg lê van hulle
wat houtgerus is in hierdie uur van gevaar nie? God se lankmoedigheid sal
nie altyd vir julle, arme, sterflike siele, wag nie. Hy wat ons bestemmings
in Sy hande hou, sal nie altyd vir die gek gehou word nie. Jesus sê vir ons
dat daar ‘n groter sonde is as dit wat die verwoesting van Sodom en
Gomorra veroorsaak het. Dit is die sonde van hulle wat die groot lig van
waarheid in hierdie dae het en wat nie tot berou en inkeer kom nie. Dit is
die sonde van die verwerping van die lig van die plegtigste boodskap van
genade aan die wêreld en nogtans nie tot grondige berou beweeg word nie.
Hy het amper na ses weke lank ter wille van die mens, die toegee aan die
begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die
grootsheid van die lewe oorwin. Hy het julle gewys hoe om op eie houtjie
te oorwin soos Hy oorwin het; maar dit is nie lekker vir julle om konflik en
berisping, spot en skande ter wille van Sy kosbare saak te verduur nie. Dit
is nie aangenaam om die eie-ek te verloën en om altyd te strewe om aan
andere goed te doen nie. Dit is nie lekker om te oorwin soos Christus
oorwin het nie, so nou draai julle weg van die voorbeeld wat so duidelik aan
julle gegee was en weier om die voorbeeld wat die Verlosser, van die
hemelse howe, agtergelaat het na te boots.
Dit sal draagliker wees vir Sodom en Gomorra in die oordeelsdag as vir
julle wat die voorregte en die groot lig, wat in ons dag skyn, gehad het,
maar wat nogtans nagelaat het om die lig te volg en hulle harte ten volle
aan God te gee.
*Testimonies, vol. 3, pp, 362-380.
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ONSKRIFTUURLIKE HUWELIKE*
Ons leef in die laaste dae wanneer die waansin oor die onderwerp van die
huwelik een van die tekens van die nabye koms van Christus uitmaak. God
word nie in hierdie sake geken nie.

Godsdiens, plig en beginsel word

opgeoffer om die aansporing van die ongewyde hart uit te voer.

Daar

moet geen groot vertoon en vreugde oor die vereniging van die partye
wees nie. Daar is nie een huwelik in ‘n honderd wat gelukkig is nie, wat die
goedkeuring van God het en die partye in ‘n beter posisie plaas om Hom te
verheerlik nie. Die bose gevolge van swak huwelike is ontelbaar. Hulle
word uit ‘n drang bymekaar gebring. ‘n Openhartige en eerlike bespreking
van die saak word skaars aan gedink en oorlegpleging met hulle wat
ondervinding het, word as oudmodies beskou.
Impuls en ongeheiligde passie heers in die plek van rein liefde. Baie stel
hulle eie siele in gevaar en bring die vloek van God oor hulle deur in die
huweliksverhouding in te gaan bloot om die fantasie te bevredig. Ek is die
gevalle gewys van sommige wat bely om die waarheid te glo wat ‘n groot
fout begaan het deur met ongelowiges te trou.

Hulle het die hoop

gekoester dat die ongelowige party die waarheid sou omarm, maar nadat
sy/haar doel verwesenlik was, was hy/sy verder van die waarheid af as
voorheen. En dan begin die subtiele werkinge, die aanhoudende pogings
van die vyand om die gelowige een van die geloof weg te trek.
Baie verloor nou hulle belangsteling en vertroue in die waarheid, omdat
hulle ongeloof in hulle lewens toegelaat het. Hulle adem die atmosfeer,
van om te bevraagteken en van ongeloof. Hulle hoor en sien ongeloof en
laastens koester hulle dit. Sommige mag die moed hê om hierdie invloede
te weerstaan, maar in baie gevalle is hulle geloof onmerkbaar ondermyn en
uiteindelik vernietig. Satan het dan in sy planne geseëvier. Hy het so
stilletjies deur sy agente gewerk dat die skeidsmure van geloof en
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waarheid afgebreek is voordat die gelowige een enige gedagte gehad het
waarheen hulle dryf.
Dit is ‘n gevaarlike ding om ‘n wêreldse bondgenootskap te vorm. Satan
weet baie goed dat die uur wat die huwelik van baie jongmans en
jongmeisies aankondig, die geskiedenis van hulle godsdienservaring en
bruikbaarheid tot ‘n einde bring. Hulle is vir Christus verlore. Hulle mag
vir ‘n tyd lank ‘n poging aanwend om ‘n Christelike lewe te lei, maar al hulle
pogings word teen ‘n bestendige inwerking in die teenoorgestelde rigting
gemaak. Eens op ‘n tyd was dit ‘n voorreg en plesier vir hulle om van hulle
geloof en hoop te praat, maar hulle word onwillig om die onderwerp aan te
raak, wetende dat die een met wie hulle hul lotsbestemming verbind het
geen belangstelling daarin het nie.

Met die gevolg dat geloof in die

kosbare waarheid sterf uit die hart en Satan weef geslepe ‘n web van
skeptisisme rondom hulle.
Dit bring mee dat wat wettig is tot buitensporigheid gedryf word wat dit
‘n ernstige sonde maak. Hulle wat die waarheid bely, trap op die wil van
God deur met ongelowiges te trou; hulle verloor Sy guns en maak dit
moeilik om tot inkeer te kom. Die ongelowige mag ‘n voortreflike morele
karakter besit; maar die feit dat hy of sy nie aan die vereistes van God
beantwoord het nie en so ‘n groot verlossing verontagsaam het, is
voldoende rede hoekom so ‘n vereniging [huwelik] nie voltrek moet word
nie. Die karakter van die ongelowige mag soortgelyk wees aan die van die
jongman vir wie Jesus gesê het, “Een ding kom jy kort,” dit was die een
ding wat noodsaaklik was.
Die pleidooi word soms gemaak dat die ongelowige die godsdiens
goedgesind is en dit al is wat van ‘n metgesel verlang word, behalwe in een
opsig – hy is nie ‘n Christen nie.

Alhoewel die beter oordeel van die

gelowige die onwenslikheid van ‘n lewenslange vereniging met ‘n ongelowige
mag suggereer, nogtans, in nege uit tien gevalle, seëvier luste. Geestelike
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verval begin die oomblik wat die gelofte by die altaar afgelê is;
godsdienstige geesdrif is gedemp en die een vesting na die ander word
afgebreek totdat albei sy aan sy onder die swart banier van Satan staan.
Selfs in die feesvieringe van die huwelik, seëvier die gees van die wêreld
teen die gewete, geloof en waarheid. In die nuwe tuiste word die uur van
gebed nie gerespekteer nie. Die bruid en bruidegom het mekaar gekies en
ontslaan Jesus.
Aan die begin mag die ongelowige een geen vertoon van teenkanting in die
nuwe verhouding laat blyk nie, maar wanneer ‘n onderwerp van Bybelse
waarheid vir aandag en oorweging voorgestel word, ontstaan die gevoel
meteens: “Jy het met my getrou, wetende dat ek is wat ek is, ek wil nie
ontstel word nie.

Voortaan is gesprekke oor jou besondere siening

verbode.” As die gelowige enige spesiale ernstigheid met betrekking tot
sy of haar geloof openbaar, mag dit na onvriendelikheid lyk teenoor die
een wat geen belangstelling in die Christen-ervaring het nie.
Die gelowige een redeneer dat in hierdie nuwe verhouding moet hy/sy iets
aan die metgesel van sy/haar keuse toegee.
vermaaklikhede

word

bevoordeel.

Aan

die

Sosiale, wêreldse

begin

is

daar

groot

teësinnigheid van gevoel om dit te doen, maar die belangstelling in die
waarheid word minder en minder en geloof word vir twyfel en ongeloof
verruil. Nie een het verwag dat die eens ferm, pligsgetroue gelowige en
toegewyde volgeling van Christus ooit die twyfelende, besluitelose persoon
sou word wat hy/sy nou is nie. O, die ommeswaai wat deur daardie onwyse
huwelik teweeggebring is!
Wat behoort elke Christen te doen wanneer hy of sy in die moeilike
posisie gedompel word wat die grondigheid van godsdienstige beginsels
toets? Met ‘n fermheid wat navolgenswaardig is, behoort hy/sy reguit te
sê: “Ek is ‘n pligsgetroue Christen. Ek glo die sewende dag van die week is
die Sabbat van die Bybel. Ons geloof en beginsels is sodanig dat dit in

116
teenoorgestelde rigtings lei. Ons kan nie saam gelukkig wees nie, want as
ek voortgaan om ‘n meer perfekte kennis van die wil van God te kry, sal ek
meer en meer anders as die wêreld word en in ooreenstemming met die
beeld [karakter] van Christus wees. As jy voortgaan om geen lieflikheid in
Christus te sien, geen aantrekkingskrag in die waarheid nie, sal jy die
wêreld liefhê, wat ek nie kan liefhê nie, terwyl ek die dinge van God
liefhet, wat jy nie kan liefhê nie.

Geestelike dinge moet geestelik

beoordeel word. Sonder geestelike onderskeiding sal jy nie in staat wees
om die aansprake van God op my te sien nie of om my verpligtinge,
verbintenisse tot die Meester wat ek dien te begryp nie; daarom sal jy
voel dat ek jou vir godsdienstige pligte verwaarloos. Jy sal nie gelukkig
wees nie; jy sal jaloers wees as gevolg van die liefde wat ek vir God het en
ek sal alleen in my godsdienstige oortuigings wees. Wanneer jou sienswyse
verander, wanneer jou hart op die aansprake van God reageer en leer om
my Verlosser lief te hê, dan mag ons verhouding hernu word.”
Die gelowige maak sodoende ‘n opoffering vir Christus wat sy/haar gewete
goedkeur en wat toon dat hy/sy die ewige lewe te hoog waardeer om die
risiko te loop om dit te verloor. Hy/sy voel dat dit beter sal wees om
ongetroud te bly as om hom/haar te verbind met een wat die wêreld
eerder as Jesus verkies en wat hom/haar van die kruis van Jesus sal
weglei. Maar die gevaar om die toegeneenthede aan ongelowiges te gee
word nie besef nie. In die jeugdige se gedagtes is die huwelik in romanse
geklee en dit is moeilik om die verstand onder die besef van die gewigtige
verantwoordelikhede, wat in die huweliksbelofte vervat is, te bring.
Hierdie belofte verbind die bestemmings van twee individue met bande
wat deur niks, behalwe die hand van die dood, verbreek mag word nie.
Sal een wat strewe na heerlikheid, eer, onsterflikheid, die ewige lewe ‘n
eenheid vorm met ‘n ander wat weier om op een lyn met die soldate van die
kruis van Christus te staan? Wil jy wat Christus as jou Meester kies en
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om aan Hom in alles gehoorsaam te wees jou belangstellings verenig met
iemand wat deur die prins van die magte van die duisternis beheer word?
Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. – Amos
3:3. As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle
mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.
– Matt. 18:19. Maar hoe vreemd is die skouspel! Terwyl een van die wat so
heg verbind is in toewyding betrokke is, is die ander onverskillig en traakmy-nieagtig; terwyl die een die weg na die ewige lewe soek, is die ander
een op die breë weg na die dood.
Honderde het Christus en die hemel as gevolg van die trouery met
ongelowige persone opgeoffer.

Kan dit wees dat die liefde en

kameraadskap van Christus van so min waarde is dat hulle die
kameraadskap van arme sterflinge verkies?

Word die hemel so min

waardeer dat hulle gewillig is om sy vreugdes op die spel te plaas vir een
wat geen liefde vir die kosbare Verlosser het nie?
Die geluk en voorspoed van die getroude lewe hang af van die eenheid van
die partye. Hoe kan die vleeslike sienswyse harmonieer met die sienswyse
wat in ooreenstemming is met die van Christus? Een saai in die vlees, dink
en handel in ooreenstemming met die influisteringe van sy eie hart; die
ander een saai in die Gees, strewe om selfsugtigheid te onderdruk, om
luste te oorwin en om in gehoorsaamheid aan die Meester wie se dienskneg
hy/sy is te wees.

Aldus is daar ‘n gedurige verskil in voorliefde, van

toegeneentheid en van doel.

Tensy die gelowige, deur sy/haar

standvastige vasklewing aan beginsels, die onboetvaardige [sonder berou]
win, sal hy/sy, wat meer algemeen is, ontmoedig word en sy/haar
godsdienstige beginsels verruil vir die armsalige kameraadskap van een
wat geen verbinding met die hemel het nie.
God het die ondertrouery van Sy antieke volk met ander nasies streng
verbied.

Die verontskuldiging word nou geopper dat hierdie verbod
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ingestel was ten einde te voorkom dat die Hebreërs met afgodsdienaars
trou en bloedverwantskappe met heidense families vorm.

Maar die

heidene was in ‘n gunstiger posisie as die onboetvaardiges [sonder berou]
in hierdie tyd wat die lig van die waarheid het, maar nogtans volhardend
weier om dit te aanvaar. Die sondaar van vandag is baie skuldiger as die
heiden, omdat die lig van die evangelie oral rondom hulle skyn. Hy verkrag
sy gewete en is ‘n doelbewuste vyand van God.

Die rede hoekom God

hierdie huwelike belet het, was: Want hulle sal jou seun van My afvallig
maak. – Deut. 7:4. Hulle, onder antieke Israel, wat dit gewaag het om die
verbod van God te verontagsaam het dit gedoen ten koste van
godsdienstige beginsels.

Neem die geval van Salomo as voorbeeld.

Sy

vrouens het sy hart van God afvallig gemaak.
*Testimonies, vol. 4, pp. 503-508.

CHRISTELIKE INVLOED*
Dit is ‘n oneer aan die Christelike naam dat so min stabiliteit en ware
godvresendheid in die lewens van so baie wat Christus bely, gesien word.
Wanneer hulle in kontak met wêreldse invloede gebring word, word hulle
hart verdeel. Hulle neig na die wêreld eerder as na Christus. Tensy daar
‘n kragtige opwinding is om hulle gevoelens op te wek sal ‘n mens nooit dink,
aan hulle optrede, dat hulle die waarheid liefhet of Christene is nie.
Sommige sal die waarheidsgetrouheid van wat ek geskryf het, erken, maar
wil geen radikale verandering maak nie; hulle kan nie die misleidende
werkinge van die vleeslike hart onderskei nie en as gevolg van hulle
geestelike blindheid sal hulle deur invloede wat die siel ruïneer en besmet,
verlei word. Die bekoring van versoeking sal hulle, wat nie hulle gevaar
sien en voel nie, onder sy betowering hou en sal hulle as sy agente gebruik
en sal elke element van verdorwenheid en sedeloosheid opwek wat in hulle
ongewyde karakter bestaan. Hulle sal ‘n voortdurende neiging na dit wat
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verkeerd is, openbaar. Aptyt en hartstog sal om bevrediging roep. Die
gewoontes van jare sal onder die sterk mag van Satan se versoekings
geopenbaar word.
Sulke persone mag verander as hulle enige ware begrip sou hê van hulle
toestand en nadelige invloed wat hulle uitoefen en sou besliste pogings
aanwend om hulle foute reg te stel. Maar hulle oordink of bid of lees nie
die Skrifte soos hulle moet nie.

Hulle is ligsinnig, veranderlik en

wispelturig. Hulle is nêrens geanker nie. Diegene wat getrou wil wees en
‘n reddende invloed op andere uitoefen, vind hierdie groep ‘n struikelblok
in hulle pad en hulle werk is tien keer moeiliker as wat dit andersins sou
wees.
Ek is getoon dat die dokters in ‘n inniger verhouding met God moet kom en
ernstig in Sy sterkte moet staan en werk. Hulle het ‘n verantwoordelike
deel om te doen. Nie alleen die lewens van die pasiënte nie, maar hulle
siele is ook op die spel. Baie wat fisies gehelp was, moet, terselfdertyd,
grootliks geestelik gehelp word. Sowel die gesondheid van die liggaam en
die verlossing van die siel is in ‘n groot mate afhanklik van die dokter se
optrede. Dit is van die grootste belang dat hulle die waarheid ken; nie
slegs wetenskaplike kennis nie, maar die kennis van God se wil en weë.
Groot verantwoordelikhede rus op hulle skouers.
Ek was aan Daniël se geval herinner. Alhoewel hy ‘n man met soortgelyke
hartstogte as ons was, beeld die pen van inspirasie hom as ‘n foutlose
karakter uit. Sy lewe word aan ons voorgehou as ‘n voorbeeld van wat ‘n
mens kan word, selfs in hierdie lewe, as hy God sy sterkte maak en wyslik
die geleenthede en voorregte, binne sy mag, verbeter.

Daniël was ‘n

intellektuele reus; nogtans het hy voortdurend groter kennis nagestreef,
na hoër vervulling. Ander jongmans het dieselfde voordele gehad, maar
hulle het nie, soos hy, al hulle kragte ingespan om wysheid – die kennis van
God soos geopenbaar in Sy Woord en in Sy werke – na te speur nie.
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Alhoewel Daniël een van die wêreld se groot manne was, was hy nie trots
of onafhanklik nie. Hy het die behoefte om sy siel met gebed te verfris
gevoel en elke dag was hy met ernstige smeking voor God besig. Hy wou
nie van hierdie voorreg ontneem word nie, selfs nie toe ‘n hok vol leeus sy
lot sou wees as hy sou voortgaan om te bid nie.
Daniël het God liefgehad, gevrees en gehoorsaam. Nogtans het hy hom nie
aan die wêreld onttrek om sy verdorwe invloed te vermy nie.

In die

voorsienigheid van God moes hy in die wêreld wees en tog nie van die
wêreld nie. Met al die versoekings en bekorings en aantrekkingskrag van
die hofhouding wat hom omring het, het hy was in die integriteit van sy
siel gestaan, ferm soos ‘n rots in sy lojaliteit aan beginsels. Hy het God sy
sterkte gemaak en die Here het hom in sy grootse nood nie in die steek
gelaat nie.
Daniël was getrou, edel en grootmoedig. Terwyl hy gretig was om in vrede
met alle mense te leef, sou hy nie toelaat dat enige mag hom van die pad
van verantwoordelikheid dwing nie. Hy was gewillig om hulle wat oor hom
geheers het te gehoorsaam sover as hy dit beginselvas in waarheid en
geregtigheid kon doen, maar konings en dekrete kon hom nie van sy
getrouheid aan die Koning van die konings laat afwyk nie. Daniël was maar
agtien jaar oud toe hy na ‘n heidense paleis in die diens van die koning van
Babilon gebring was en as gevolg van sy jeug is sy grootmoedige weerstand
teen die kwaad en sy standvastige getrouheid aan dit wat reg is die
bewonderenswaardigste.

Sy edele voorbeeld moet krag gee vir die

beproefdes en versoektes, selfs vandag nog.
‘n Streng voldoening aan die Bybel se vereistes sal ‘n seën wees, nie slegs
vir die siel nie, maar ook die liggaam. Die vrug van die Gees is nie slegs
liefde, blydskap en vrede nie, maar ook matigheid. Ons word beveel om
ons liggame nie te besoedel nie, want hulle is die tempels van die Heilige
Gees.

Die geval van Daniël toon ons dat, deur godsdienstige beginsels,
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jongmans en jongmeisies kan triomfeer oor die sinlike lus [begeerte] van
die

vlees en aan God se vereistes getrou bly, selfs al verg dit groot

opoffering. Wat sou gebeur het as hy ‘n kompromie met daardie heidense
amptenare

gemaak

het

en

toegegee

het

aan

die

druk

van

die

geleentheid/gebeurtenis deur te eet en te drink soos dit by die
Babiloniërs gebruiklik was? Daardie een verkeerde stap sou moontlik tot
‘n volgende en volgende gelei het en, met sy hemelse verbinding verbreek,
sou hy deur versoekings meegesleur word. Maar terwyl hy aan God met
onwrikbare vertroue vasgehou het, het die profetiese krag oor hom gekom.
Terwyl hy deur mense in die pligte van die paleislewe opgelei was, was hy
deur God geleer om die geheimenisse/verborgenhede van toekomstige
tydperke te verklaar.
*Testimonies, vol. 4, pp. 565-570.

VERANTWOORDELIKHEID AAN GOD*
Ons is aan God verantwoordelik vir die verstandige verbetering van elke
verstandelike- en geestelike- en liggaamlike vermoë.

Wie kan sy

verantwoordelikheid bereken? Ons moet rekenskap gee van die invloed
wat ons uitoefen.

Dit wat vir ons na ‘n geringe tekortkoming in ons

karakter lyk, sal in ‘n groter mate in andere gereproduseer word en
sodoende sal die invloed wat ons ten kwade uitgeoefen het, toeneem en
voortgesit word.
Laat niemand dit waag om ligtelik te praat van die waarskuwings wat deur
hulle gegee was wie se plig dit is om hulle morele en geestelike welstand te
beskerm nie.

Dit mag lyk of die woorde ‘n geringe uitwerking, slegs ‘n

tydelike indruk op die verstand van die hoorder sal hê. Maar dit is nie al
nie. In baie gevalle veroorsaak hierdie woorde ‘n reaksie in die ongewyde
harte van jongmense wat nooit aan vermaning of weerhouding onderwerp
was nie.

Die invloed van ‘n onbedagsame woord mag ‘n siel se ewige
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bestemming beïnvloed. Elke persoon oefen ‘n invloed uit op die lewens van
ander. Ons moet óf ‘n lig wees om hulle pad te verlig en op te vrolik, óf
afwaarts na hartseer en ewige vernietiging. Geen mens sal alleen in sy
ongeregtigheid vergaan nie. Hoe klein ‘n mens se invloedsfeer ook al mag
wees, dit word óf vir goed óf vir kwaad uitgeoefen. ‘n Sekere man het op
sy sterfbed uitgeroep: “Maak my invloed bymekaar en begrawe dit met
my!”

Kan dit gedoen word?

Nee, nee, soos ‘n onkruidsaad is dit oral

versprei en het wortel geskiet en sal ‘n oorvloedige oes oplewer.
Daar is slegs ‘n paar wat slegte gewoontes doelbewus vorm.
herhaaldelike

herhaling

van

verkeerde

optredes

word

Deur

gewoontes

onbewustelik gevorm en word so stewig gevestig dat ‘n meer volgehoue
poging nodig is om ‘n verandering te bewerkstellig. Ons moet nooit stadig
wees om ‘n sondige gewoonte af te leer nie.

Tensy slegte gewoontes

oorwin word, sal hulle ons oorwin en ons geluk vernietig. Daar is baie arme
skepsels, nou miserabel, teleurgesteld en gedegradeer, ‘n vloek vir almal
rondom hulle, wat nuttig en gelukkige mense kon gewees het as hulle maar
hulle geleenthede ten beste benut het.

Baie jongmense verkwis die

kosbare ure van hulle lewe in ledige dagdromery. Sulke mense het nie veel
karakter oorwinningskrag of beginselsterkte nie.

Baie dwaal rond, die

tydverdryf van elke veranderende omstandigheid. Hulle kyk voortdurend
na ander vir simpatie en is tevergeefs van ander vir geluk afhanklik. Almal
wat hierdie weg volg, sal hulle hoop laat skipbreuk ly, sowel vir hierdie
lewe as vir die lewe wat kom.
Jongmense wat in mekaar se geselskap verkeer, maak hulle assosiasie ‘n
seën of ‘n vloek.

Hulle mag geestelik opbou, seën en mekaar versterk,

verbeter in gedrag, in gees, gesindheid, ingesteldheid, gemoedstoestand,
geaardheid, stemming, temperament, in kennis; of hulleself toelaat om
traak-my-nieagtig en ontrou te word. Hulle mag slegs ‘n demoraliserende
invloed uitoefen. Jesus wil die helper wees van almal wat hulle vertroue in
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Hom plaas. Hulle wat met Jesus verbind is, het geluk tot hulle beskikking.
Hulle volg die weg waarheen hulle Verlosser lei en ter wille van Hom die
eie-ek kruisig.

Hierdie mense het hulle hoop op Christus gebou en die

aardse storms is magteloos om hulle van die vaste fondament te waai.
Dit berus by julleself, jongmans en –meisies, of julle mense van vertroue,
van integriteit en werklike bruikbaarheid sal word. Julle moet gereed en
vasberade wees om standpunt in te neem vir wat reg is, onder alle
omstandighede. Ons verkeerde gewoontes kan nie saam met ons hemel toe
geneem word nie en tensy ons hulle hier oorwin, sal hulle ons van die
woonplek van die regverdiges uitsluit.

Slegte gewoontes, wanneer

teëgestaan, sal die sterkste weerstand bied; maar as die oorlogvoering
met energie en volharding volgehou word, sal hulle oorwin word.
Ten einde korrekte gewoontes te vorm, moet ons die geselskap van mense
met gesonde morele en godsdienstige invloed soek. Ons moet voortdurend
in gedagte hou dat ons toegerus moet word om die hemelse woninge te
bewoon. Die kosbare ure van genade tyd word geskenk, sodat ons elke
defek van die karakter mag verwyder en ons moet strewe om dit te doen
nie alleen om die toekomstige lewe te verkry nie, maar dat ons hier
bruikbaar kan wees. Jongmans en –meisies moet ‘n goeie karakter as ‘n
bate van baie groter waarde as goud of silwer of aandele beskou. Dit sal
ongeaffekteerd deur paniek en mislukkings wees en sal ‘n goeie opbrengs
lewer wanneer aardse besittings weggevee sal word.

Die jongmense

benodig ‘n hoër, edeler beeld van die waarde van ‘n Christelike karakter.
Sonde

verblind

die

visie

en

besoedel

die

hart.

Integriteit,

standvastigheid en volharding is kwaliteite wat almal ernstig moet soek om
te beoefen, want hulle klee die besitter met ‘n krag wat onweerstaanbaar
is, ‘n krag wat hom/haar sterk maak om goed te doen, sterk om sonde te
weerstaan, sterk om teenstand te verdra. Dit is hier waar voortreflikheid
van karakter die grootste glans uitstraal.
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Sterkte van karakter bestaan uit twee dinge: wilskrag en die krag van
selfbeheer. Baie jongmense verwar sterk, onbeteuelde passie [hartstog,
drifte] vir karaktervastheid; maar die waarheid is dat hy/sy wat deur
sy/haar passies oorwin word, n swak mens is.

Die ware grootheid en

edelheid van ‘n mens word bepaal deur die krag van die gevoelens wat
hy/sy onderdruk, nie deur die krag van die gevoelens wat hom/haar oorwin
nie. Die leiersfiguur is hy/sy wat sy/haar hartstogte in toom hou, terwyl
hy/sy sensitief is vir wanpraktyke en hy/sy sal ook sy/haar vyande
vergewe.
Baie het sulke armsalige idees van wat hulle kan word, dat hulle vir altyd in
die skaduwee gestel en bekrompe sal bly, terwyl, as hulle die vermoëns wat
God hulle gegee het sou ontwikkel, hulle ‘n edel karakter kon ontwikkel en
‘n invloed uitoefen wat siele vir Christus sou wen. Kennis is mag; maar
intellektuele bekwaamheid, sonder goedheid van hart, is ‘n krag vir sonde.
God het ons ons intellektuele en morele vermoëns gegee, maar tot ‘n groot
mate is elke persoon die argitek van sy eie karakter. Elke dag gaan die
struktuur hoër op. Die Woord van God waarsku ons om ag te slaan op hoe
ons bou, om toe te sien dat ons gebou op die ewige Rots gegrondves is.
Die tyd is aan die kom wanneer ons werk geopenbaar sal word presies soos
dit is. Nou is die tyd vir almal om die vermoëns wat God hulle gegee het te
beoefen, sodat hulle karakters kan vorm vir bruikbaarheid hier en vir ‘n
hoër lewe hierna.
Elke optrede in die lewe, hoewel onbelangrik, het sy invloed in die vorming
van karakter. ‘n Goeie karakter is kosbaarder as wêreldse besittings en
die werk om dit te vorm is die edelste waarin ‘n mens betrokke kan raak.
Karakter

wat

deur

omstandighede

gevorm

is,

is

veranderlik

en

uiteenlopend - ‘n massa van teenoorgesteldes. Hulle besitters het geen
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verhewe, edele strewe of doel in die lewe nie. Hulle het geen veredelende
invloed op die karakters van andere nie. Hulle is doelloos en kragteloos.
Die kort lewensduur wat hier aan ons toebedeel is, moet verstandig
heiliger gemaak word. God begeer dat Sy kerk ‘n lewende, toegewyde en
arbeidsame kerk moet wees. Maar Sy volk, as ‘n liggaam, is tans baie ver
daarvandaan. God doen ‘n oproep vir sterk, onverskrokke siele, vir aktiewe
lewende Christene wat die ware Voorbeeld volg en wat ‘n besliste invloed
vir God en dit wat reg is, uitoefen. Die Here het aan ons, as ‘n heilige
toevertroude pand, die belangrikste en plegtigste waarhede toevertrou en
ons moet hulle invloed op ons lewens en karakters aan ander wys.
*Testimonies, vol. 4, pp, 654-657.

ONVERSTANDIGE HUWELIKE*
Daar is aan my getoon dat die jongmense van vandag geen ware besef van
hulle groot gevaar het nie. Daar is baie jongmense wat God as arbeiders in
die verskillende vertakkinge van Sy werk wou gebruik, maar Satan het
ingetree en hulle so in sy web verstrengel dat hulle van God vervreem en
kragteloos in Sy werk is. Satan is ‘n geslepe en volhardende vakman. Hy
weet presies hoe om die onbedagsame te verstrik en dit is ‘n ontstellende
feit dat slegs ‘n paar daarin slaag om aan sy liste (streke) te ontkom.
Hulle sien geen gevaar en waak nie teen sy planne nie. Hy hits hulle aan om
hulle liefde, emosies, gevoel op mekaar toe te spits, sonder om wysheid
van God te vra of van hulle wat God gestuur het om te waarsku, te berispe
en raad te gee. Hulle voel selfstandig en sal nie ‘n beperking verdra nie.
“Maar,” sê julle, “moet ek die oordeel van broeders (susters) onafhanklik
van my eie gevoelens volg?” Ek antwoord: Die kerk is God se gemagtigde
gesag op aarde. Christus het gesê: Alles wat julle op die aarde bind,
sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind,
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sal in die hemel ontbonde wees. – Matt. 18:18. Daar word heeltemal te
min respek vir die mening van die lidmate van die kerk getoon. Dit is die
gebrek aan ontsag vir die menings van die kerk wat soveel probleme onder
die lidmate besorg.

Die oë van die kerk mag in staat wees om in sy

individuele lidmate iets te onderskei wat die een wat fouteer dalk nie sien
nie. ‘n Paar mense mag net so blind wees soos die een wat iets verkeerds
doen, maar die meerderheid in die kerk is ‘n krag wat oor sy individuele
lidmate moet waak.
Die apostel Petrus sê: Net so moet julle, jongeres, aan die ouers
onderdanig

wees;

en

wees

almal

met

ootmoed

bekleed

in

onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges,
maar aan die nederiges gee Hy genade. – 1 Pet. 5:5.

Paulus vermaan:

Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die
ander voorgaan in eerbetoning. – Rom. 12:10.

Moenie iets doen uit

selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die
ander hoër ag as homself. – Fil. 2:3. Tensy die raad en beraadslaging
gerespekteer word, is dit inderdaad magteloos. God het ‘n stem in die
kerk, wat haar lidmate moet bewaak, geplaas.
As jy deur die waarheid eerder as dwaling gelei word, sal jy gewillig wees
om jou ouers te gehoorsaam en agting te hê vir die stem van die kerk. Jou
gebede was met ‘n vasberadenheid gebid om wat jy as reg beskou, ongeag
van die wense van jou ouers of van die kerk, uit te voer. Dwarsdeur jou
lewe was jy in ‘n groot mate deur selfsugtige wense en begeertes
aangevuur. Dikwels moet ‘n groot opoffering van wense/begeertes gemaak
word ten einde te voldoen aan die voorwaardes wat in God se Woord
neergelê is en om dan uit beginsel op te tree.
“Behoort ouers,” vra jy, “’n metgesel te kies sonder inagneming van die
sienswyse of gevoelens van die seun of meisie?” Ek stel aan jou die vraag
soos dit moet wees: Behoort ‘n seun of meisie ‘n metgesel te kies sonder
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om eers die ouers te raadpleeg wanneer so ‘n stap die geluk van die ouers,
as hulle enige liefde vir hulle kinders het, wesenlik sal beïnvloed?

En

behoort daardie kind, nieteenstaande die raad en dringende versoek
[smeking] van sy ouers te volhard om sy eie gang te gaan? Ek antwoord
beslis:

Nee; al sou hy nooit trou nie.

Die vyfde gebod verbied so ‘n

optrede. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word
in die land wat die Here jou God aan jou gee. – Eksodus 20:12. Hier is
‘n gebod met ‘n belofte wat die Here sekerlik sal volbring aan hulle wat
gehoorsaam is.
Verstandige ouers sal nooit ‘n metgesel vir hulle kinders kies sonder agting
vir hulle wense nie. Die meeste van dit wat die jongmense van ons dag as
liefde bestempel, is slegs blinde impuls, wat by Satan ontstaan om hulle
vernietiging te bewerkstellig.
Om met die verwaande, ydele, gekunstelde en die skeptiese te assosieer
sal tot morele verdorwenheid en ondergang aanleiding gee.

Moedige,

voortvarende jongmans en jongmeisies mag iets innemends in hulle optrede
hê; hulle mag briljante verstandelike vermoëns en vaardighede om die
slegte selfs verkiesliker as die goeie te laat lyk hê. Sulke mense sal ‘n
sekere groep mense bekoor en verwar en siele sal as gevolg daarvan
verlore gaan. Die invloed van elke mens se gedagtes en dade omring hom
soos ‘n onsigbare atmosfeer, wat onbewustelik ingeasem word deur almal
wat met hulle in aanraking kom. Die atmosfeer is dikwels gelaai met
skadelike invloede en wanneer dit ingeasem word, is morele verval die
seker resultaat.
Baie jongmans en –meisies wat godvresendheid bely, weet nie wat dit is om
Christus te volg nie. Hulle boots nie Sy voorbeeld na om goed te doen nie.
Liefde en dankbaarheid teenoor God ontspring nie in die hart nie, ook nie
in hulle woorde en optrede nie. Hulle besit nie die gees van selfverloëning
nie, ook moedig hulle mekaar nie aan op die weg van heiligheid nie. Ons wil
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nie hê jongmense moet betrokke raak in die plegtige werk van Christus,
wat Christus bely, maar nie die morele sterkte het om hulle plek in te
neem onder diegene wat verstandig en in gebed waak en wat hulle
gesprekvoering in die hemel, vanwaar hulle hul Verlosser verwag, het nie.
Die ware Christen kies nie die geselskap van die onbekeerde vir die liefde
van die atmosfeer wat hulle ongodsdienstige lewens omring of om
bewondering uit te lok en toejuiging te verseker nie, maar met die doel om
lig en kennis oor te dra en hulle tot ‘n edele, verhewe standaard, die breë
platform van ewige waarheid op te voed.
‘n Persoon met suiwer motiewe wie se bedoeling dit is om verstandig te
word, sodat hy die regte gebruik van sy vermoëns kan maak, sal ‘n krag ten
goede in die huisgesin, skool, kollege, universiteit, kerk en waar ook al
wees. Hy/sy sal ‘n vormende invloed hê. Wanneer ouers die klagtes van
hulle kinders teen die gesag en dissipline van die skool, kollege en
universiteit regverdig, besef hulle nie dat hulle die demoraliserende krag,
wat nou tot so ‘n verskriklike omvang groei, laat toeneem nie. Elke invloed
wat die jongmense omring, moet aan die regte kant wees, want jeugdige
verdorwenheid, sedeloosheid is aan die toeneem.
Met wêreldse jongmense word die liefde vir gesellighede en plesier ‘n
meevoerende passie. Om aan te trek, te kuier [gesels], aan die aptyt en
hartstogte, drifte en passies toe te gee en om deur die kring [sirkel] van
gesellige losbandigheid, uitspattigheid, vermaaklikheid rond te dobber
skyn die vernaamste doel van die lewe te wees.
wanneer hulle alleen is.

Hulle is ongelukkig

Hulle vernaamste begeerte is om bewonder en

gevlei te word en om ‘n opskudding in die samelewing te veroorsaak en
wanneer hierdie begeerte nie bevredig word nie, lyk die lewe ondraaglik.
Hulle wat die volle wapenrusting van God aantrek en elke dag ‘n tydjie aan
oordenking en gebed en die bestudering van die Skrifte toewy, sal met die
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hemel verbind wees en sal ‘n reddende, transformerende invloed op
diegene rondom hulle uitoefen.

Verhewe gedagtes, edele aspirasies,

helder begrip van die waarheid en plig teenoor God, sal hulle s’n wees.
Hulle sal ‘n sterk begeerte na reinheid, na lig, na liefde, na al die gunste
van ‘n hemelse geboorte hê.

Hulle ernstige gebede sal tot agter die

voorhangsel ingaan. Hierdie groep mense sal ‘n toegewyde moedigheid hê
om in die teenwoordigheid van die Oneindige Een te kom.
Hulle sal voel dat die hemelse lig en heerlikheid vir hulle is en hulle sal
gesuiwer, opgehef en veredel word deur hierdie intieme kennismaking met
God. Sodanig is die voorregte van ware Christene.
Diepsinnige oordenking alleen is nie genoeg nie; ywerige optrede alleen is
nie genoeg nie; albei is noodsaaklik tot die vorming van ‘n Christelike
karakter. Sterkte in ernstige, afgesonderde gebed verkry, berei ons voor
om die aanloklikheid van die samelewing te weerstaan. En tog, ons moet
ons nie aan die wêreld onttrek nie, want ons Christelike ervaring moet die
lig van die wêreld wees. Die geselskap van ongelowiges sal ons geen skade
berokken as ons met hulle meng met die doel om hulle met God te verbind
nie en geestelik sterk genoeg is om hulle invloed te weerstaan nie.
Christus het in die wêreld gekom om ons te red, om die gevalle mensdom
met die oneindige God te verbind. Christus se volgelinge moet die kanale
van lig wees. Deur die instandhouding van kommunikasie met God moet
hulle aan diegene in duisternis en dwaling die keurige seëninge, wat hulle
van die hemel ontvang, oordra.

Henog het nie besmet geraak met die

ongeregtighede wat in sy tyd bestaan het nie, hoekom moet ons vandag?
Maar ons moet, soos ons Meester, medelye vir die lydende mensdom,
deernis vir die ongelukkige en ‘n vrygewige sorgsaamheid vir die gevoelens
en behoeftes van die behoeftiges, die bekommerdes en die wanhopiges hê.
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Diegene wat inderdaad Christene is, sal strewe om goed aan andere te
doen en terselfdertyd hulle geselskap en optrede so orden om ‘n kalm,
God-gewyde gemoedsrus te behou. God se Woord vereis dat ons soos ons
Verlosser moet wees, dat ons Sy beeld [karakter] vertoon, Sy voorbeeld
naboots, Sy lewe leef. Selfsugtigheid en wêreldsheid is nie vrugte van die
Christelike boom nie. Geen mens kan net vir homself leef en nogtans die
goedkeuring van God geniet nie.
*Testimonies, vol. 5, pp. 105-113.

GEVARE VIR DIE JONGMENSE*
Mnr. X het ‘n geaardheid waarvan Satan met groot sukses misbruik maak.
Hierdie geval is een wat die jongmense ‘n les met betrekking tot die
huwelik behoort te leer. Sy vrou het haar gevoelens en impulse gevolg, nie
haar verstand en oordeel in die keuring van ‘n metgesel nie. Was hierdie
huwelik die gevolg van ware liefde? Nee, nee; dit was die resultaat van
impuls-blinde, ongewyde passie [hartstog]. Nóg die man, nóg die meisie
was vir die verantwoordelikhede van die getroude lewe toegerus. Toe die
nuutjie van die nuwe stand van sake weggeslyt het en hulle mekaar beter
leer ken het, het hulle liefde sterker geword, hulle toegeneentheid dieper
en hulle lewens in pragtige harmonie saamgesmelt? Dit was geheel en al
die teenoorgestelde. Die slegste eienskappe van hulle karakters het deur
toepassing begin vererger en in plaas daarvan dat hulle getroude lewe een
van geluk was, was dit een van toenemende probleme, in die besonder vir
die vrou. God in Sy barmhartigheid het haar getoets, haar lewe gespaar
en haar proeftyd verleng, sodat sy ‘n bruikbaarheid vir die toekomstige
lewe kon bekom.
Haar man het ‘n baie gebrekkige karakter gehad. Sonder ‘n ingrypende
transformasie deur die genade van God sou hy ongeskik wees om met enige
vrou in die huwelik te tree. Hy is so deeglik van die eie-ek, so geheel en al
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van gewoontes van selfbevrediging en traagheid [luiheid] deurtrek dat
hyself onder dissipline moet wees, eerder as om vrou of kinders te
dissiplineer.

Hierdie man se siening is in ‘n minderwaardige gietvorm

gevorm. Hy het ruheid en afstootlike karaktertrekke gekweek, totdat hy
aan my voorgestel was as iemand wat nouliks ‘n goeie eienskap in sy
karakter het.

Daar is slegs een hoop en dit is dat hy homself sal

ondersoek en homself so sal verag en verafsku dat hy ‘n nuwe hart sal
begeer, ‘n wedergeboorte en ‘n nuwe mens in Christus Jesus sal word. Hy
moet ‘n ywerige man word.

Hardwerkendheid sal vir hom tot groot

voordeel wees. Sy weg is vir God aaklig in die sin dat hy versoeking uitlok.
Sy onbeskoftheid, sy dreigemente, ontembare, onbeleefde gees sal hom
vir homself en vir andere ‘n vloek maak.

Sy gedrag [optrede, houding,

lewenswyse] teenoor sy skoonma was onbeskof en nie soos dit ‘n heer
betaam nie. Dit moet voortaan die strewe van beide man en vrou wees om
enigiets wat twis [argumente] kan veroorsaak te vermy en om die
huweliksbelofte ongeskonde te hou.
Presies sulke ongewyde huwelike vul die geledere van Sabbathouers. God
wil hê Sy kinders moet gelukkig wees en as hulle van Hom sou leer, sou Hy
hulle die daaglikse ellende, wat as gevolg van hierdie ongelukkige
eenwording kom, spaar.

Baie huwelike is die oorsaak van ellende en

nogtans vloei die begeerte van baie jongmense in daardie kanaal, omdat
Satan hulle daarheen lei en laat glo dat hulle getroud moet wees om
gelukkig te wees, terwyl hulle nie die vermoë het om hulleself te beheer
of ‘n familie te onderhou nie. Hulle wat nie gewillig is om hulself aan te
pas by die ander een se geaardheid, om sodoende onaangename verskille en
argumente te vermy, moenie hierdie stap neem nie. Maar hierdie is een
van die verleidelike [aanloklike] strikke van die laaste dae waarin duisende
vir hierdie lewe en die volgende geruïneer word.

Verbeelding, dolle

verliefdheid en sentimentalisme moet teen gewaak word, soos teen
melaatsheid. ‘n Menigte van die jongmans en –meisies vandag het ‘n gebrek
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aan deugsaamheid [kuisheid, sedelikheid, reinheid] daarom is versigtigheid
nodig. ‘n Deugsame, voortreflike karakter is die fondament waarop gebou
moet word, maar as die fondament weg is, is die gebou waardeloos en
nutteloos. Diegene wat ‘n deugsame, voortreflike karakter bewaar en
instandhou, alhoewel hulle nog in ander wenslike kwaliteite te kort skiet,
mag van ware morele waarde wees.
Ten einde vir die kerk om voorspoedig te wees moet daar ‘n ywerige poging
aan die kant van die lidmate wees om die kosbare plant van liefde te
koester. Laat dit elke voordeel kry wat dit in die hart kan laat floreer.
Elke ware Christen sal in sy lewe die kenmerke van hierdie goddelike
liefde

moet

ontwikkel;

hy

moet

‘n

gees

van

verdraagsaamheid,

liefdadigheid en ‘n vryheid van jaloesie [afguns, nyd, naywer] besit.
Hierdie karakter in woord en daad ontwikkel, sal nie afstoot nie en sal nie
ontoeganklik, koud en traak-my-nieagtig rakende ander se belange wees
nie. Die persoon wat dié kosbare plant vertroetel, sal selfverloënend van
gees wees en sal nie sy selfbeheersing, selfs nie onder uittarting nie,
verloor nie. Hy sal nie verkeerde motiewe en bose bedoelings aan ander
toeskryf nie, maar sal innig jammer oor sonde voel wanneer dit in enigeen
van die dissipels van Christus aan die lig kom.
Kan ek iets sê wat ‘n indruk op die jongmense sal maak? Nooit vantevore
was daar so baie op die spel nie, nog nooit was daar sulke gewigtige
resultate afhanklik van ‘n geslag as op hulle wat nou op die toneel van aksie
verskyn nie. Nie vir een enkele oomblik moet hulle dink dat hulle enige
posisie van vertroue kan vul sonder ‘n goeie karakter nie. Hulle mag net
sowel verwag om druiwe van dorings of vye van dissels te oes. ‘n Goeie
karakter moet steen op steen gebou word, elke dag groeiende in
verhouding tot die poging aangewend. Daardie karaktertrekke wat hulle
met hulle hemel toe wil neem, moet deur die ywerige beoefening van hulle
eie vermoëns verkry word deur elke geleentheid wat Voorsienigheid hulle
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gee te verbeter en deur met die Bron van alle wysheid te verbind. Mik nie
na lae standaarde nie. Moenie dat julle intellek, sinne, gemoed, sienswyse,
verlange, neigings en voornemens in ‘n minderwaardige vorm gegiet word
nie. Die karakters van Josef en Daniël is goeie rolmodelle vir julle om na
te volg, maar Christus is die volmaakte Rolmodel.
*Testimonies, vol. 5, pp. 121-132.

KYK NA JESUS*
Baie maak ‘n ernstige fout in hulle godsdienstige lewe deur hulle aandag op
hulle gevoelens te hou en aldus hulle vooruitgang of agteruitgang
beoordeel. Gevoelens is nie ‘n veilige kriteria nie. Ons moet nie na binne
kyk vir bewyse van ons aanvaarding deur God nie. Ons sal daar niks vind as
dit wat ons sal ontmoedig nie. Ons enigste hoop is die oog gevestig op
Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof. – Heb. 12:2. Daar is
alles in Hom om ons met hoop, met geloof en met moed te inspireer. Hy is
ons geregtigheid, ons vertroosting en blydskap.
Hulle wat na binne kyk vir troos, sal moeg en teleurgestel word.

‘n

Bewustheid van ons swakheid en onwaardigheid moet ons met ‘n nederige
hart lei om die versoenende offer van Christus te pleit. Soos ons op Sy
verdienste steun, sal ons rus en vrede en blydskap vind. Hy red tot die
uiterste almal wat na God deur Christus kom.
Ons moet uurliks, daagliks in Jesus vertrou. Hy het belowe dat soos ons
dag is, sal ons sterkte wees. Deur Sy genade kan ons al die laste van die
huidige dra en al ons pligte vervul. Maar baie word terneergedruk deur
die vooruitloop van toekomstige probleme. Hulle probeer voortdurend om
môre se laste in vandag in te bring. Sodoende is ‘n groot deel van hulle
beproewings verbeelding. Vir diesulkes het Jesus nie voorsiening gemaak
nie. Hy belowe genade daagliks. Hy beveel ons om nie onsself te belas
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met die probleme en sorge van môre nie; want elke dag het genoeg aan
sy eie kwaad. – Matt. 6:34.
Die gewoonte om oor verwagte moeilikhede te broei is onverstandig en
onchristelik. Deur dit te doen misluk ons om die seëninge te geniet en om
huidige geleenthede te benut. Die Here vereis van ons om vandag se pligte
te vervul en om sy beproewinge te verduur. Ons moet waak dat ons nie
vandag in woord en daad aanstoot gee nie. Ons moet vandag God lofprys
en eer.

Deur die beoefening van ‘n lewende geloof, sal ons die vyand

oorwin.

Ons moet God vandag soek en vasbeslote wees dat ons nie in

tevredenheid sonder Sy teenwoordigheid sal rus nie. Ons moet elke dag
waak en werk en bid asof dit die laaste is wat aan ons geskenk is. Hoe
intens eerlik en opreg, dan, sou ons lewe nie wees nie. Hoe innig sou ons
Jesus in al ons woorde en dade volg.
Daar is ‘n paar wat die kosbare voorreg van gebed behoorlik waardeer.
Ons moet na Jesus gaan en vir Hom ons behoeftes vertel. Ons mag na
Hom ons geringe sorge en verwarring bring, sowel as ons groter probleme.
Wat ook al opduik om ons te ontstel of bekommer, moet ons dit na die
Here in gebed neem. Wanneer ons voel dat ons die teenwoordigheid van
Christus met elke tree nodig het, sal Satan min geleentheid hê om sy
versoekings oor ons pad te bring. Dit is sy weldeurdagte plan om ons van
ons beste en simpatiserende Vriend weg te hou. Ons moet niemand anders
ons vertroueling en boesemvriend maak as Jesus nie. Ons kan veilig met
Hom gesels oor alles wat op ons harte is.
Broeders en susters, wanneer julle vir aanbidding saamkom, glo dat Jesus
met julle is; glo dat Hy gewillig is om julle te seën. Draai julle oë van die
eie-ek af weg; kyk na Jesus, praat oor Sy onvergelykbare liefde. Deur
Hom te aanskou, sal julle na Sy beeld [karakter] verander word. Wanneer
julle bid, wees kort en op die punt af. Moenie vir die Here ‘n boodskap in
julle lang gebede preek nie. Vra vir die brood van die lewe soos ‘n honger
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kind vir sy aardse vader brood vra. God sal aan julle elke seën wat julle
benodig, skenk as julle Hom in eenvoud en geloof vra.
Die gebede wat leraars bid wat hulle preke voorafgaan, is dikwels lank en
onvanpas. Hulle omvat ‘n hele rondte van onderwerpe wat geen verwysing
na die behoeftes van die geleentheid of die behoeftes van die mense het
nie.

Sulke gebede is geskik vir die binnekamer, maar moet nie in die

openbaar gebid word nie.

Die hoorders word moeg en wens dat die

prediker afsluit. Broeders, neem die mense met julle saam in julle gebede.
Gaan na julle Verlosser in geloof, sê vir Hom wat jou behoefte by daardie
geleentheid is. Laat die siel na God uitgaan met ‘n intense verlange na die
seën wat op daardie tydstip benodig word.
Gebed is die heiligste oefening van die siel. Dit moet opreg, nederig en
ernstig wees – die begeertes van ‘n vernude hart wat in die
teenwoordigheid van ‘n heilige God adem.

Wanneer die bidder/smeker

voel dat hy in die goddelike teenwoordigheid is, sal die eie-ek vergete
wees. Hy sal geen begeerte hê om menslike begaafdheid te vertoon nie;
hy sal nie strewe om mense se oor te streel nie, maar om die seën te kry
waarna die siel smag.
As ons maar net die Here op Sy woord wou neem, watter seëninge sal ons
s’n wees! Mag daar meer vurige, effektiewe gebed wees. Christus sal die
helper wees van almal wat na Hom in geloof soek.
*Testimonies, vol. 5, pp. 199-202.

RAAD AAN DIE JONGMENSE*
Aan die studente aan X sê ek: Nader tot God, en Hy sal tot julle nader
– Jak. 4:8. Moet nooit vir julle geloof skaam wees nie; moet nooit aan die
kant van die vyand bevind word nie. Julle is die lig van die wêreld.- Matt.
5:14. Julle geloof moet as kosbare waarheid geopenbaar word, geloof wat
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almal moet hê as hulle gered is.
minderheid.

As God se eiendomsvolk is ons in die

Ons is nie gewild nie.

Ons vyande sal ons dophou vir die

verkeerde, om ons te verraai en ons siele te ruïneer. Hulle sal nie ons
motiewe waardeer nie.

Hulle sal ons ernstige ywer en ons intense

begeerte om ander te laat sien en die waarheid te verstaan, sodat hulle
die wil van God mag doen deur al Sy gebooie te onderhou, verkeerd
verklaar, beoordeel of beskou. Maar ons moet die goeie stryd van geloof
stry en standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die
Here bevind word. – 1 Kor. 15;58.
Dit is met gevoelens van onuitspreekbare hartseer, en somtyds amper met
wanhoop, dat ek die toestand van die jongmense oordink en sien hoe
moeilik dit is om hulle, aan wie ek weet God ruimskoots vermoëns
toevertrou het, te bemoedig om ‘n opleiding te verwerf. Sonder opleiding
sal hulle figuurlik verlam en onbekwaam in enige posisie wees. Nogtans, in
die verwerwing van hierdie opleiding sal hulle aan gevare en versoekings
blootgestel word. Satan sal probeer om hulle ontwikkelde vermoëns in sy
diens te gebruik.
Sommige gebruik hulle vermoëns vir goddelose doeleindes. Die subtiele
gif van wellus loop deur hulle are en dit vind weinig obstruksie langs die
pad. Dit is fassinerend en betowerend. Die verstand wat, met gepaste
eerbied en ontsag vir morele integriteit, tot die hoogste graad van
ontwikkeling en literêre voortreflikheid in staat is, word dikwels
gedegradeer om aan wellus oor te gee.

Verhewe sedes en praktiese

godvresendheid het geen aantreklikheid, bekoorlikheid vir hierdie misleide
siele nie en dit is bykans onmoontlik om enige invloed op hulle uit te oefen,
nóg deur voorskrif nóg deur voorbeeld wat die pogings van Satan om hulle
siele te bedorwe en te ruïneer teen te staan. Tensy hierdie jongmans en –
meisies gewillig is om te leer, gewillig is om deur diegene met ervaring van
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raad bedien te word, sal hulle verseker deur die geslepenheid van Satan op
‘n dwaalspoor gelei word.
Die dag sal aanbreek wanneer die regverdige tot ywer vir God
wakkergeskud sal word as gevolg van die oorvloedige ongeregtigheid. Niks
behalwe goddelike krag kan die arrogansie van Satan met die goddelose
verenig, stuit nie. Maar in die uur van die kerk se grootste benoudheid sal
die vurigste gebede ter wille van die kerk opstyg en God sal hoor en
antwoord op die regte tyd wanneer die skuld van die oortreders die
hoogtepunt bereik het. Hy sal reg doen aan Sy uitverkorenes wat dag
en nag tot Hom roep, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval. – Lukas
18:7. Hulle sal op die eer van God jaloers wees. Hulle sal ywerig wees in
gebed en hulle geloof sal sterker word. Daar is te min ywer onder die
studente.

Hulle moet meer ernstige pogings aanwend.

Dit verg baie

studie om te weet hoe om te studeer. Elke student moet die gewoonte van
hardwerkendheid kweek. Hulle moet toesien dat geen tweede klas werk
uit hulle hande kom nie. Hulle moet die woorde van Paulus aan Timotheüs
ter harte neem: Jy moet aanhou met voorlesing, vermaning en lering.
Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is
deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge.

Wees

vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal
duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want
deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. – Tim.
4:13-16.
Die beginsels wat vir die jeug nodig is om te beoefen moet hulle daagliks in
hul opleiding voorgehou word, sodat wanneer die dekreet uitgevaardig
word wat van almal sal vereis om die dier en sy beeld te aanbid, hulle die
regte besluite sal neem en die sterkte het om, sonder huiwering, hulle
vertroue in die gebooie van God en die geloof van Jesus te verklaar, selfs
ten tye wanneer die wet van God van nul en gener waarde deur die
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godsdienstige wêreld gemaak word.

Diegene wat nou huiwer en wat

versoek was om op die hakke van afvalliges, wat uit die geloof weggeval
het en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. – 1 Tim.
4:1, sal verseker aan die kant van hulle wat God se wet nietig verklaar
gevind word, tensy hulle tot inkeer kom en hulle voete stewig plant op die
geloof wat eens aan die heiliges oorgelewer was.
As ons midde-in daardie verskriklike gevare leef wat in die Woord van God
beskryf word, moet ons dan nie bewus wees van die realiteite van die
situasie nie? Hoekom van die minste belang maak die dinge wat van die
grootste belang vir elkeen van ons is? Die Bybel moet ons kosbaarste skat
wees en behoort ernstig bestudeer en ywerig aan andere geleer word.
Hoe kan hierdie verskriklike traak-my-nieagtigheid voortduur in hulle wat
die lig en kennis het?
Daar is nie tyd om vir ons geloof skaam te wees nie. Ons is ‘n spektakel vir
die wêreld, vir die engele en vir die mense.

Die hele heelal kyk met

onuitspreeklike belangstelling om die sluitingswerk van die groot stryd
tussen Christus en Satan te sien. In ‘n tyd soos hierdie, juis nou wanneer
die

grootste

werk

van

die

beoordeling

van

die

lewendes

[die

ondersoekende oordeel] voortgaan, sal ons toelaat dat ongewyde ambisies
van ons harte besit neem?

Wat kan vir ons van enige waarde wees,

behalwe om lojaal aan die ware God van die hemel bevind te word? Wat is
daar van enige werklike waarde in hierdie wêreld wanneer ons op die ware
grense van die ewige wêreld is? Watter kennis kan ons aan ons jongmense
gee wat so nodig is as ‘n kennis van “Wat sê die Skrifte”?
*Testimonies, Vol. 5, pp. 520-526.

DIE KOMS VAN DIE KONING*

139
Want nog ‘n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. –
Heb. 10:37.
Die laaste krisis
Ons leef aan die einde van tyd. Die vinnig vervullende tekens van die tyd
verklaar dat die koms van Christus op hande is. Die dae waarin ons lewe is
ernstig en belangrik. Die Gees van God word stadig maar verseker aan die
aarde onttrek. Plae en oordele val alreeds op die veragters van God se
genade. Die rampe op land en ter see, die deurmekaar toestand van die
samelewing, die gerugte van oorloë is betekenisvol en onheilspellend. Hulle
voorspel naderende gebeure van die grootste omvang.
Die magte van die bose kombineer hulle magte en konsolideer. Hulle is
besig om vir die laaste groot krisis te versterk. Groot veranderinge gaan
binnekort in die wêreld plaasvind en die finale bewegings sal vinnig wees.
Die toestand van dinge in die wêreld toon dat moeilike tye reg voor ons is.
Die dagblaaie is vol aanduidings van ‘n verskriklike konflik in die nabye
toekoms. Gewaagde rooftogte gebeur herhaaldelik. Stakings is algemeen.
Diefstal en moorde word oral gepleeg.

Duiwel besete mans neem die

lewens van mans, vrouens en kinders. Mense is verblind met vedorwenheid
en elke soort euwel heers.
Die vyand het in die verdraaiing van geregtigheid geslaag en om die mens
se hart met die begeerte na eie gewin te vul. Geregtigheid bly staan van
ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie
binnekom nie. – Jes. 59:14. In die groot stede is daar ‘n menigte wat in
armoede en ellende en ‘n gebrek aan kos, skuiling en klere leef, terwyl daar
in dieselfde stad diegene is wat meer het as wat hulle hart kan begeer,
wat in weelde leef, wat hulle geld spandeer op weelderige-gemeubileerde
huise en persoonlike versiering of, die ergste van alles, op die bevrediging
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van vleeslike aptyte, op drank, sigarette en ander dinge wat die funksies
van die brein vernietig, die verstand versteur en die siel degradeer. Die
gehuil van verhongerde mense het voor God gekom, terwyl mense deur
elke moontlike soort verdrukking en afpersing kolossale fortuine opstapel.
Ek was in kennis gestel dat wanneer die Here se tyd kom en geen
verandering in die harte van die trotse, eersugtige mense plaasgevind het
nie, sal mense vind dat die hand wat sterk was om te red sterk sal wees
om te verwoes. Geen aardse mag kan die hand van God teëhou nie. Geen
materiaal kan in die oprigting van geboue gebruik word, wat hulle sal
bewaar van die verwoesting wanneer God se vasgestelde tyd kom om
vergelding te bring op die mense, omdat hulle God se wet veronagsaam het
vir hulle selfsugtige ideale.
Daar is nie baie, selfs onder opvoedkundiges en staatsmanne, wat die
oorsake wat ten grondslag van die huidige toestand van die samelewing lê,
begryp nie. Hulle wat aan bewind van die regering is, is nie in staat om die
probleem van morele korrupsie, armoede en toenemende misdaad op te los
nie. Hulle probeer tevergeefs om besigheidsondernemings op ‘n veiliger
basis te kry. As mense meer aandag aan die leringe van God se Woord sou
gee, sou hulle ‘n oplossing vir die probleme wat hulle verwar, kry.
Die Skrifte beskryf die toestand van die wêreld net voor Christus se
tweede koms.

Van die mense wat deur berowing en afpersing groot

rykdomme opgaar, word daar gesê: Julle het skatte vergader in die laaste

dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur
julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot
in die ore van die Here van die leërskare.

Julle het op die aarde ‘n

weelderige en losbandige lewe gelei; julle het jul harte vet gevoer soos op
‘n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige; hy versit hom nie
teen julle nie. – Jak. 5:3-6.
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Maar wie lees die waarskuwings wat deur die vinnig-vervullende tekens van
die tye gegee word? Watter indruk maak dit op wêreldlinge? Watter
verandering word in hulle sienswyse en standpunte gesien? Niks meer as
wat in die sienswyse en opvattings van die bewoners van die wêreld in
Noag se tyd gesien was nie.

Deur wêreldse sake en plesier in beslag

geneem, het die mense in Noag se tyd nie verstaan voordat die vloed
gekom en almal weggevoer het nie.- Matt. 24:39.

Hulle het hemels-

gestuurde waarskuwings gehad, maar hulle het geweier om te luister. En
vandag storm die wêreld, volkome traak-my-nieagtig met betrekking tot
die waarskuwende stem van God, voort na die ewige verderf.
Die profesie in die elfde hoofstuk van Daniël het byna sy volledige
vervulling bereik. Binnekort sal die tonele van sorge en swaarkry waarvan
in die profesieë gepraat word, plaasvind: Kyk, die Here maak die aarde

leeg en verwoes dit, en Hy keer die oppervlakte om en verstrooi sy
bewoners....... Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle
het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek...
die wingerdstok verwelk.....Weg is die vreugde van die tamboeryne, die
gedruis van die uitgelate mense hou op, weg is die vreugde van die siter! –
Jes. 24:1-8.

Ag, die dag!

Want naby is die dag van die Here, en hy kom soos ‘n

verwoesting van die Almagtige. Die graankorrels het weggekrimp onder
hulle kluite, die voorraadkamers is verwoes, die graanbakke afgebreek,
want die koring het verdor.

Hoe sug die vee!

Die troppe beeste is

onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie; ook die troppe kleinvee
moet boet. Die wingerdstok het verdor, en die vyeboom het verwelk; die
granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het
verdor; want beskaamd is die vreugde, weg van die mensekinders af. – Joël
1:15-18,12.
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Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy
lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die
heuwels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die
voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk, en die land van tuine
was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy
toorngloed. – Jer. 4:23-26.
Nie almal in die wêreld het saam met die vyand teen God kant gekies nie.
Nie almal het ontrou geword nie. Daar is ‘n paar gelowiges wat getrou aan
God is, want Johannes skryf: Hier is hulle wat die gebooie van God en
die geloof van Jesus bewaar – Openb. 14:12. Binnekort sal daar ‘n hewige
stryd gevoer word tussen hulle wat die Here dien en hulle wat Hom nie
dien nie. Binnekort sal alles wat geskud kan word, geskud word, sodat die
dinge wat nie geskud kan word nie kan oorbly.
Die aanbidders van God sal spesiaal onderskei word aan hulle eerbied vir
die vierde gebod, omdat dit die teken is van God se skeppende krag en die
getuienis van Sy aanspraak op die mens se verering en eerbetoon. Die
goddelose sal onderskei word aan hulle pogings om die Skepper se
gedenktekens af te breek en om die instelling van Rome te verhef. In die
groot konflik/stryd sal die hele Christendom in twee groot kampe verdeel
word: hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar en
hulle wat die dier en sy beeld aanbid en die merk van die dier ontvang.
God se volk sal onderskei word as ‘n volk wat Hom ten volle dien,
heelhartig en geen eer vir hulleself neem nie en deur te onthou dat deur
die plegtigste verbond hulle hulself verbind het om die Here en Hom
alleen te dien.
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Geroep om getuies te wees
In ‘n besondere sin is Sewendedag Adventiste in die wêreld as wagters en
ligdraers geplaas.

Aan hulle is die laaste waarskuwing aan ‘n verlore

gaande wêreld toevertrou. Op hulle skyn wonderlike lig uit God se Woord.
Aan hulle is ‘n werk van die plegtigste belangrikheid gegee – die
verkondiging van die eerste, tweede en derde engel se boodskappe. Daar
is geen ander werk van groter belangrikheid nie. Niks anders moet die
aandag aan hulle in beslag neem nie.
Die plegtigste waarhede wat ooit aan sterflinge toevertrou is om aan die
wêreld te verkondig is aan ons gegee.

Die verkondiging van hierdie

waarhede is ons werk. Die wêreld moet gewaarsku word en God se volk
moet getrou wees aan die toevertroude pand wat aan hulle teovertrou is.
Hulle moet nie in spekulasie betrokke raak nie, ook moet hulle nie met
ongelowiges besigheidsondernemings aangaan nie, want dit sal hulle in hul
Godgegewe werk hinder.
God sê aan Sy volk: Julle is die lig van die wêreld – Matt. 5:14. Dit is
geen geringe saak dat die raadgewinge en planne van God so duidelik aan
ons geopenbaar is nie. Dit is ‘n wonderlike voorreg om in staat te wees om
die wil van God soos in die onfeilbare woord van profesie geopenbaar te
verstaan. Dit plaas op ons ‘n groot verantwoordelikheid. God verwag van
ons om die waarheid wat Hy ons gegee het aan andere mee te deel. Dit is
Sy doel dat goddelike en menslike middele moet verenig in die
verkondiging van die waarskuwende boodskappe.
So ver as sy geleenthede strek, is elkeen wat die lig van waarheid ontvang
het onder dieselfde verantwoordelikheid as wat die profeet van Israel
was tot wie die woord gekom het: En jy, o mensekind, Ek het jou as wag

oor die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet
jy hulle van my kant waarsku. As Ek aan die goddelose sê: o Goddelose, jy
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sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te
waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe;
maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku
vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy
weg nie, dan sal jy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel
gered. – Eseg. 33:7-9.
Moet ons wag tot die vervulling van die profesieë in verband met die einde
voordat ons enigiets omtrent hulle sê? Van watter waarde sal ons woorde
dan wees? Sal ons wag tot God se oordele op die oortreder val voordat
ons vir hom/haar sê hoe om dit te verhoed? Waar is ons geloof in die
Woord van God? Moet ons dinge wat voorspel is, sien gebeur voordat ons
sal glo wat Hy gesê het? In helder, onmiskenbare strale het die lig na ons
gekom wat ons wys dat die groot dag van die Here op hande is, selfs voor
die deur. Laat ons lees en verstaan voordat dit te laat is.
Ons moet geheiligde kanale wees waardeur die hemelse lewe na andere
moet vloei.

Die Heilige Gees moet die hele kerk besiel/aanmoedig en

deurtrek en harte reinig en versterk.
‘n Heilige lewe
Dit is nie slegs deur die waarheid te verkondig, nie slegs deur die
verspreiding van literatuur dat ons vir Christus moet getuig nie. Laat ons
onthou dat ‘n lewe soos Christus die kragtigste argument ten gunste van
die Christendom is en dat ‘n minderwaardige Christen-karakter meer
skade berokken in die wêreld as die karakter van ‘n wêreldling.
Dit is die doel van God om Homself in Sy volk voor die wêreld te
verheerlik. Hy verwag van hulle wat die Naam van Christus dra om Hom in
gedagte, woord en daad te verteenwoordig.

Hulle gedagtes moet rein

wees en hulle woorde edel en verheffend wat diegene rondom hulle nader
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aan die Verlosser sal trek. Die godsdiens van Christus moet met alles wat
hulle doen en sê, verweef wees. Die lewe wat Christus in hierdie wêreld
geleef het, kan manne en vroue deur Sy krag en onder Sy lering leef. In
hulle konflik met Satan mag hulle al die hulp verkry wat Hy gehad het.
Hulle kan meer as oorwinnaars wees deur Hom wat hulle liefhet en
Homself vir hulle gegee het.
Christus se verteenwoordigers
Die bewoners van die hemelse heelal verwag van die volgelinge van
Christus om soos ligte in die wêreld te skyn.

Hulle moet die krag van

genade ten toon stel wat aan die mens deur die dood van Christus gegee is.
God verwag van hulle wat bely om Christene te wees om in hulle lewens die
hoogste ontvouing van die Christendom te openbaar.
Almal wat die stad van God wil binnegaan, moet gedurende hulle aardse
lewe Christus in hulle optrede openbaar.

Dit is dit wat hulle as die

boodskappers van Christus kenmerk, Sy getuies. Hulle moet ‘n duidelike,
besliste getuienis teen alle bose praktyke voortbring wat sondaars na die
Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, rig. Wedergeboorte
is die enigste weg waarlangs ons die stad van God kan binnegaan. Dit is
smal en die deur waardeur ons ingaan, is nou; maar daarlangs moet ons
mans en vrouens en kinders lei en hulle onderrig dat ten einde gered te
kan word, moet hulle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees hê.

Die natuurlike

begeertes van die siel moet verander word. Alle bedrog, alle valsheid, alle
kwaadpratery moet laat vaar word. Die nuwe lewe, wat manne en vroue
soos Christus maak, moet geleef word.

*Testimonies, vol. 9, pp. 11-23.
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OPSOMMEND: Volgelinge van God soos liewe
kinders*
Elke ware, bekeerde siel kan sê: Ek is maar ‘n kind, maar ek is God se
kind. Dit was teen ‘n oneindige koste dat voorsiening gemaak was
waardeur die menslike familie tot kindskap van God herstel mag word. In
die begin het God die mens na Sy eie beeld [karakter] gemaak.

Ons

eerste ouers het na die stem van die verleier geluister en aan die krag van
Satan toegegee. Maar die mens was nie oorgegee aan die resultate van die
bose wat hy gekies het nie. Die belofte van ‘n Verlosser was gegee: Ek
sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar
saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.
– Gen. 3:15. Voordat hulle gehoor het van die doring en die dissel, van die
hartseer en swaar werk wat hulle deel sou wees, of van die stof waarheen
hulle moes terugkeer, het hulle na die woorde geluister wat nie kon faal
om hulle hoop te gee nie. Alles wat verlore was deur aan Satan toe te gee
kon deur Christus teruggekry word.
Die Seun van God was gegee om die menseras te verlos. Met oneindige
lyding, die sondelose vir die sondige, was die prys betaal om die menslike
familie te verlos van die krag van die verwoester en hulle weer na die
beeld [karakter] van God te herstel. Diegene wat die verlossing, wat aan
hulle deur Christus gebring was, aanneem sal hulleself voor God as Sy
kinders verootmoedig.
God begeer dat Sy kinders moet vra vir die dinge wat Hom sal in staat stel
om Sy genade deur hulle aan die wêreld te openbaar. Hy wil hê hulle moet
Sy raad soek en om Sy krag te erken. Christus lê liefdevolle aansprake op
almal vir wie Hy Sy lewe gegee het. Hulle moet Sy wil gehoorsaam as hulle
in die vreugde wil deel wat Hy vir almal, wat Sy karakter hier weerspieël,
voorberei het. Dit is goed vir ons om ons swakheid te voel, want dan sal
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ons soek na die sterkte en wysheid wat die Vader genoeë verskaf om aan
Sy kinders vir hulle daaglikse stryd teen die magte van die bose te gee.
*Testimonies, vol. 9, pp. 283/4.
Dink aan Moses: Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het,
geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy
verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van
God as om ‘n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaad van
Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy
het uitgesien na die beloning. – Heb. 11:24-26.
Kyk, Ek kom gou en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy
werk sal wees. – Openb. 22:12.

