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SPREUKE 19:1-10

1. Liewer arm wees en opreg lewe as 'n 
leuenaar en boonop 'n dwaas.

2. Ywer sonder kennis deug nie; 
oorhaastigheid bring foute.

3. Sy eie dwaasheid bring 'n mens op 
die verkeerde pad en dan is hy kwaad 
vir die Here

4. Rykdom vergader baie vriende; 'n 
arm mens word van sy enigste vriend 
vervreem.

5. 'n Vals getuie bly nie ongestraf nie; 
wie leuens kwytraak, kom nie vry nie.

6. Almal soek die goedgesindheid van 
'n man met mag, elkeen is die vriend 
van iemand wat geskenke uitdeel. 

7. As 'n arm man se broers almal niks 
met hom te doen wil hê nie, bly sy 
vriende ook van hom af weg en om hulle 
te soebat, help nie.

8. Wie homself liefhet, sorg dat hy 
wysheid verwerf; hy stel prys op insig 
sodat hy voorspoed kan geniet.

9. 'n Vals getuie bly nie ongestraf nie; 
wie leuens kwytraak, kom nie vry nie.

10. Weelde pas nie by ‘n’ dwaas nie, 
nog minder behoort ‘n’ slaaf oor mense 
van aansien te regeer.

God se nuwe verbond met 
ons kan in een kragtige stelling 
o p g e s o m  w o r d .  D i t  i s  s y 
onherroeplike belofte om sy 
m e n s e  t e  v e r l o s  v a n  d i e 
oorheersing van sonde – deur die 
krag van die Heilige Gees!

Hierdie Nuwe Verbond 
maak ŉ einde aan al ons pieperige 
poginkies om God te behaag deur 
ons sondige natuur. Dit is die 
einde van al ons strewe om sonde 
te oorwin, of dit nou is met 
vasberadenheid, krag, redena- 
sies of enige ander werke van die 
vlees. Kortom, God se Nuwe 
Verbond neem die druk van ons 
af – en plaas dit alles op Hom!

Met hierdie Verbond, sê die 
Here, “Ek sal nie langer van julle 
vra om vir my ŉ hart te bring wat 
julle self reg gemaak het nie. In 
plaas daarvan sal Ek julle hart van 
klip wegneem – en ek sal vir julle 
ŉ nuwe hart gee, een wat na My 
verlang. Ek sal  julle sowel 
gewillig as bekwaam maak om 

my wil te doen, deur die krag van 
my  Gees!

In eenvoudige woorde, die 
Nuwe Verbond is die einde van 
die “ek kan”-mens. Dit is die 
mens in ons wat sê, “Ek kan dit 
alles doen, in my eie krag. As ek 
net genoeg tyd in gebed en 
Bybelstudie deurbring – as ek net 
my probleme kan deurdink – sal 
ek in staat wees om veranderings 
in my lewe te maak.”

God se Nuwe Verbond sê 
totsiens aan hierdie ou, “kan 
doen”-mens en dit bring die 
“nuwe mens” in wat sê ek kan 
niks in my eie krag doen nie. Ek 
het  nie  die  krag om enige 
goddelike verandering in my eie 
lewe tot stand te bring nie. Maar 
ek kan alles doen deur die krag 
van die Heilige Gees!  

Een van die belangrikste 
dinge wat ek geleer het uit my 
studie van die Nuwe Verbond is 
dat die geheim is hoe om ŉ 

... verv. op bls. 3
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Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou 

gee wat jy van Hom afgesmeek het

 Ons hoop dit gaan goed 
met julle en julle geliefdes deur die 
genade van die Here en Verlosser 
Jesus Christus.

 God het ons werklik geseën 
gedurende die maand Februarie 
met baie bedienings binne en buite 
die stad Tsjennai. Ons kerkdienste 
is verander na drie elke Sondag, 
d.w.s. 8:00 vm., 10:30 vm. en 6:00 
n m .  E k  p r e e k  i n  d i e  8 : 0 0 
voormiddagdiens. Past.  Alex 
Samson Sam preek in die 10:30 
voormiddagdiens en ons kerkleiers 
preek saans in die  6:00  diens. Ons 
lede  van die  Hospitaalspan 
vergader elke Sondag en bid dan en 
kry ŉ opening in die hospitale om 
pasiënte te besoek.

 Ons vergaderings van die 
manne, vroue en werkers gaan 
s o o s  g e w o o n l i k  a a n .  D i e 
Sondagskool vir kinders moet nog 
weer begin. Ons het nuwe leiers 
aangestel om jong manne en vroue 
te lei.

 O n s  w y k s k e r k e 
funksioneer soos gewoonlik. Al 
ons werkers werk baie hard met 
h e r n u d e  v o o r n e m e n s  e n 
toewyding. 

 Met die doel om lesings in 
die Bybelkollege te dek wat nie 
voltooi is nie vanweë COVID-19, 
het ons gereël vir blitskursusse. Die 
Gradeplegtigheid vir die jaar 2020-

2021 sal op 22 Mei 2021 plaasvind. 
Ons Korrespondensiekursusse 
vorder ook goed.

 O n s  N e h e m i a  B y b e l 
kolleges vir die jaar 2021-2022 sal 
op 1 Junie hierdie jaar begin. Ons 
ontvang aansoeke van toegewyde 
kandidate vir  ons volgende 
Bybelkolleges:

1. Residensiële Kollege in Hindi en 
Engels.

2 .  A a n d k o l l e g e  b y  o n s 
Hoofkantoor in die Tamil taal en  

3. Aandkollege op ons perseel by 
Santhoshapuram naby Tambaram, 
Tsjennai. Ons sal die keuring van 
verdienstelike studente binnekort 
naliseer.  

 As julle hoor van enige 
toegewyde en geskikte kandidate, 
stuur hulle asseblief om aansoek te 
doen by ons Kolleges. Daar sal 
slegs ŉ minimumfooi gehef word. 
Lesaantekeninge word gratis 
uitgedeel. Dit is ons visie om meer 
en meer evangeliese werkers en 
leiers af te lewer om die evangelie 
na Indië en buurlande te neem. 
Ons verwag dat julle ook vennote 
van ons sal wees in hierdie groot 
onderneming deur julle gebed en 
ondersteuning.

 Ons versoek julle opregte 
gebede vir die Mederedakteurs 
van Echo of His Call, aangesien 

Geliefde broers en susters in die Here, Die beste groete in die 
wonderlike Naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus!.

“Die Here jou God sal jou oor al die nasies 
van die aarde stel” . Deut.28:1.
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hulle elke maand die vertaling en aanverwante take 
binne die tydsraamwerk voltooi. Ons drukkers en 
werkers by die drukpers werk hard en help om ons 
tydskrifte elke maand sonder haakplekke in 17 tale te 
publisseer. 

 Klasse word in ons St. Paul's Matriculation 
School gegee vir hoër klasse slegs volgens 
regeringsregulasies. Die konstruksie- en herstelwerk 
is nog hangende aangesien ons nie voldoende fondse 
het nie.

 Ons is bly dat die Here selfs in hierdie moeilike 
dae ons gebruik om die Evangelie uit te stuur  in Indië 
en verder deur verskillende media. Die koste van 
skryfbehoeftes, papier vir die drukker, ens. het nou 
opgegaan. Die meeste van die tyd is ons onder groot 
nansiële druk omdat ons nie gereelde inkomste het 
vir al ons aktiwiteite nie en elke dag in die geloof leef. 

Dus, as vennote, beskou ons asseblief as julle dienaars 
en medewerkers in die wingerd van die Here en 
onthou ons in julle gebede en stuur elke maand ŉ 
klein nansiële ondersteuning. Dit sal ons help om 
vordering te maak in die bereiking van die onbereikte 
mense van die wêreld. God sal julle sekerlik beloon.

 Ons is baie lief vir julle en bid elke dag vir julle, 
want ons ontvang baie gebedsversoeke vanoor die 
wêreld, veral van sprekers van verskillende tale in 
Indië.

           Dankie dat julle hierdie lang brief gelees het.

         Mag God julle seën.

oorwinnende lewe te hê in die 
laaste dae. Wanneer die tyd van 
Christus se terugkeer naderkom, 
sal die duiwel die sluise van die 
hel oopmaak teen God se mense. 
Hy sal wilde, duiwelse mag 
loslaat soos die wêreld nog nooit 
gesien het nie. 

Ons sien dit alreeds gebeur 
binne die mure van die Kerk. 
Satan het God se huis bin- 
negedring met subtiele leuens, 
vals dogmas, duiwelse lering – en 
Christene wat nie kan onderskei 
nie, sluk dit alles. Op hierdie 
oomblik is  daar ŉ menigte 
bedrieëry en kettery wat deur die 
kerk warrel. Ek vra julle – hoe sal 
gelowiges kan bly staan in sulke 
tye?

Die Here antwoord ons 
deur te belowe om die probleem 
op Homself te neem. Hy stel ons 
gerus, “Moenie bang wees nie. Ek 
sal hierdie saak in my eie hande 
neem. Ek sal julle bemagtig teen 
elke aanslag van die vyand. En Ek 
sal dit doen deur my Nuwe 
Verbond met julle!”

S o d r a  e k  d i e  N u w e 
Verbond begin bestudeer het, het 

ek die heerlike waarhede daarvan 
na vore sien kom uit die manier 
w a a r m e e  G o d  i n  d i e  O u 
Testament met sy volk omgegaan 
het. Paulus sê, “Hierdie dinge het 
oor hulle gekom as 'n voorbeeld 
vir ons en is opgeskryf as 'n 
waarskuwing vir ons wat die 
einde van die tye al beleef” (1 
Kor.10:11) . Wil jy die sleutels tot 
Oorwinning hê? Wil jy weet hoe 
om sonde, jou sondige aard en die 
duiwel te oorwin? Weet jy hoe om 
teen die vyand te veg? Gaan dan 
na my Ou Testament en jy sal uit 
die voorbeelde daar leer. Ek het 
hulle almal laat opskryf vir jou, 
sodat jy die les van heiligheid kan 
leer!”

DIE EERSTE LES WAT ONS 
UIT DIE OU TESTAMENT 
HAAL, IS HOE VEILIG ŉ KIND 
VAN GOD IS WANNEER HY 
OP DIE BLOED VERTROU!

In die nag van die eerste 
Pasga was nie een enkele Israeliet 
in gevaar van die doodsengel wat 
deur Egipte gevaar het nie. Elke 
man, vrou en kind van God het 
veilig en geborge gerus onder die 
bloed wat aan die kosyne van 
hulle huise se deure gesmeer was. 

Hierdie afbeelding van veiligheid 
i n  d i e  O u  T e s t a m e n t 
v e r t e e n w o o r d i g  d i e 
beskermende krag van ons Here 
se bloed oor sy kinders vandag. 
As Christene kan ons gelowige, 
vertrouende mense wees met die 
b l o e d  v a n  C h r i s t u s  w a t 
gesprinkel is op die kosyne van 
ons harte. 

Israel se vertroue in die 
bloed van die geslagte lam het baie 
dinge in hulle lewens tot stand 
gebring. Dit het hulle nie alleen 
beskerm teen die doodsengel nie, 
maar dit het hulle ook uit Egipte 
gebring en hulle bevry van die 
onderdrukking deur die farao. 
Maar daar was ander vyande van 
wie Israel bevry moes word. En 
net so is dit vandag: ons vertroue 
op die bloed van Christus gaan oor 
baie meer as net om redding vir 
die ewigheid te kry. Dit hou ook in 
dat ons op God se krag vertrou om 
ons te bevry van elke vesting van 
die vyand. 

Moet my asseblief  nie 
verkeerd verstaan nie. As jy gered 
is - leef onder die bedekking van 
Christus se bloed, beveilig deur 
die geloof in sy werk vir jou aan 
die kruis – is  dit  absoluut 

Julle dienaar in Christus Jesus,            
PASTOOR S. SAM SELVA RAJ &

ALEX SAMSON SAM. 
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wonderlik. Maar wat van die 
voortgaande stryd met die mag 
van sonde wat in jou woed? Wat 
v a n  d i e  g e w o o n t e  w a t  ŉ 
boesemsonde is? Wat van die 
brullende leeu wat jou wil 
verslind? Watter krag het jy om 
teen hierdie vyande van jou siel te 
stry?

Die feit is, selfs as ons gered 
en beveilig is deur die bloed van 
Christus, is ons steeds gewikkel 
in ŉ stryd met oorweldigende 
owerhede, sataniese magte, 
vestings van die duiwel. En ons 
moet aanspraak maak op die krag 
wat vir ons beskikbaar is deur 
God se Nuwe Verbond. Maar 
hierdie krag kom slegs deur 
geloof!

J E S A J A  H E T  ŉ  S T E R K 
B O O D S K A P  A A N  D I E 
K I N D E R S  V A N  I S R A E L 
GEBRING WAT DEUR DIE 
BLOED BEVEILIG IS 

Die profeet Jesaja het vir 
Israel gewaarsku dat daar geen 
moontlikheid van oorwinning vir 
hulle was as hulle sou probeer om 
hulle teëstander in hulle eie krag 
te beveg nie. Jesaja 31 skets ŉ 
volmaakte prentjie hoe tevergeefs 
dit is om in ons menslike kragte 
teen die vyand te veg. Ek glo 
h i e r d i e  h o o f s t u k  i s  ŉ 
voorafskaduwing  van  hoe 
oneffektief ons pogings vandag is 
o m  w e l l u s ,  g e w o o n t e s  e n 
boesemsondes te verslaan deur 
o p  m e n s l i k e  i d e e s  e n 
hulpmiddels te vertrou. 

In die tyd dat Jesaja hierdie 
boodskap van waarskuwing 
geskryf het, het koning Sanherib 
en die Assiriese leër alreeds deur 
Juda gemarsjeer. Hulle het die 
meeste stede op hulle pad reeds 
verower en het nou beplan om 
Jerusalem te beleër. In Hebreeus 
beteken die woord “Sanherib” 

“suksesvol” .  En  “Ass i r ië” 
beteken “sonde wat al meer 
word”. Die saamvoeging van 
hierdie twee woorde roep ŉ beeld 
op van ŉ bose vyand wat besig 
was om groot sukses teen God se 
mense te behaal.

I n d e r d a a d ,  A s s i r i ë 
verteenwoordig elke sondige, 
duiwelse, wellustige gees wat ons 
aanval. En Sanherib is die duiwel 
vanself, oortuig dat hy daarin sal 
slaag om ons te verslaan en tot 
wanhoop te dryf. Ek glo God wil 
ons deur hierdie hoofstuk wys 
hoe die duiwel en sy demoniese 
hordes golwe van versoekings 
teen  die  kerk  br ing  –  met 
toenemende intensiteit en baie 
sukses!

Hierdie hoofstuk is ook vir 
ons ŉ voorbeeld van hoe sonde in 
die laaste dae sal toeneem. Die 
Skrif sê die samelewing sal erger 
en erger word en die kerk sal 
oorstroom word met bedrog en die 
leringe van duiwels. Ek glo ons 
sien  dit  nou reeds  gebeur. 
Demoniese hordes het alle media 
geïnltreer en elke vorm van 
tegnologie, en oorstroom ons 
kultuur met seksualiteit, naakt 
heid, en allerlei soorte perversie. 
Soos voorspel in Openbaring 12, 
het Satan “'n stroom water soos 'n 
rivier uit sy bek agter die vrou aan 
uitgespoeg…” (Openbaring 12:15).  

Hiskia was koning in Israel 
toe Sanherib en die Assiriërs 

opgeruk het. En toe hy afkyk op 
die groot leër wat die stad 
omring, het sy ou “kan self”-mens 
weer ingeskop. Die koning het 
geredeneer dat met ŉ bietjie tyd 
en bietjie hulp van buite die 
Israeliete hulleself kon bevry uit 
hierdie aaklige situasie.

D u s  s t u u r  H i s k i a  ŉ 
afvaardiging van ambassadeurs 
na Egipte met geskenke van 
silwer en goud, in ŉ poging om 
h u l l e  l e ë r  t e  h u u r  v i r 
ondersteuning. Hy het gereken 
m e t  d i e  E g i p t i e s e  p e r d e , 
strydwaens en voetsoldate kon 
Israel die Assiriërs terugdryf.

Nou mag jy dink dat Israel 
gewoon geloof gekort het in 
hierdie situasie. Maar God het 
hulle optrede openlike rebellie 
genoem! Jesaja skryf, “Ellende 
wag vir dié wat by Egipte hulp 
gaan vra; hulle verlaat hulle op 
perde, hulle is vol vertroue as daar 
baie strydwaens is, as hulle oor 'n 
menigte ruiters kan beskik; maar 
op die Heilige van Israel vertrou 
hulle nie, na die wil van die Here 
vra hulle nie”! (Jesaja 31:1). God 
was besig om vir hulle te sê, “julle 
het teen My gerebelleer! Julle weet 
ek is julle enigste bron van 
oorwinning. Nogtans het julle 
geweier om julle na My te wend!”

Israel staan hier vir die 
gelowige wat op die vlees 

... verv. op bls. 6
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'n Vriendelike versoek aan ons dierbare Broers en Susters
 Soos julle almal weet, is dit vir ons moeilik om in al die behoeftes te voorsien soos die 
personeel se salarisse, uitgawes vir papier en ook reisuitgawes. Gewoonlik vra ons glad nie 
mense om in ons finansiële behoeftes te voorsien nie. Maar ons versoek die mense wat waarlik 
hierdie bediening liefhet, om hulle offergawes aan te stuur, by wyse van Geldwissels, Tjek of 
EFT, Paypal, PhonePe, Gpay (98410 71858) of op enige ander wyse en sodoende ons 
bediening te ondersteun. Wanneer julle sulke ondersteuning stuur, gee ons asseblief kennis per 
SMS, Whatsapp of telefoon. Ons is so dankbaar teenoor diegene wat ons ondersteun. die Here 
sal julle sekerlik seën. 

Redakteur, Echo of His Call
98412 71858  

E-pos:sam@echoofhiscall.org

Spreuke 17:17 “...jou broer is daar 

met die oog op jou nood” 



(Haal asseblief hierdie blad uit, vou dit en hou dit in jou Bybel en bid voortdurend)

GEBEDSPUNTE - 2021 April 19   Mei 18Vanaf Tot

Mei 03: Ons Here beskerm steeds ons Senior 
Pastoor S. Sam Selva Raj en sy gesin teen alle bose 
magte.

SAKE VIR GEBED

Mei 04: Bid met volharding vir die spoedige herstel 
van ons Marathi Mederedakteur, Ds. Shashi 
Tiwari van sy lyding.   

Mei 05: Laat ons bid vir ons sendelinge in Noord-
Indië en hulle welstand.

Mei 06: Laat ons bid tot God vir die voorspoed van 
ons Organisasie, al die personeel en hulle gesinne.

Mei 07: om ernstig te bid vir integriteit jeens God 
onder al die nasies.

Mei 08: Laat ons bid tot die Here om ons Evangeliese 
Drukpers en  die volgehoue  werking daarvan te 
seën. 

Mei 09: dat ons sal bid dat alle sendelinge en 
gelowiges verenig sal staan in hul dienswerk.

Mei 10: Laat ons tot God bid vir ons plan om die 
Nehemia Bybelkolleges vanaf Junie 01 te heropen. 

Mei 11: Laat ons bid vir die uitbreiding van ons 
Bedienings op elke moontlike manier.

Mei 12: Laat ons in nederigheid bid tot God vir alle 
dwelmsverslaafdes om verlos te word daarvan.

Mei 13: Bid vir hierdie jaar se uitgawes en God se 
hand daarin. 

Mei 14: Laat ons bid vir ons Engelse Mederedakteur, 
Br. M. Paulraj vir volkome genesing en ŉ rustige 
lewe.

Mei 15: Bid tot God om ons Evangeliese Pers veilig 
en netjies te hou.

Mei 16: Laat ons bid vir ons Mederedakteur in die 
Manipuri taal, Ds. Dr. Rishikanta Sorokhaibam en 
sy gesin.

Mei 17: Om ons te wy aan gebede vir ŉ spoediger 
vernietiging van die Corona virus in die Wêreld.

Mei18: Dra in gebed ons Senior Pastoor S. Sam Selva 
Raj en sy gesin op vir bewaring teen alle bose 
magte.

April 19: God het ons ECHO OF HIS CALL 
publikasies (17 tale) en ons Drukpers geseën 
gedurende Maart 2021 .

April 20: Laat ons God loof vir ons St. Paul's 
Matriculation School en die aanlyn klasse.

April 21: Laat ons God loof dat ons ŉ begaafde nuwe 
Hoof het by die St. Paul's skool.

April 22: Laat ons God prys vir al die mederedakteurs 
en hulle gesinne.

April 23: Laat ons God prys vir ons Gebedsvennote, 
subskripsievennote, Geloofsgenote en Groot 
Opdrag-vennote en hulle gesinslede.

April 24: Mag die Here geprys word vir die gawe aan 
ons van Staatkoördineerders en hulle gesinne.

April 25: Ons loof in dankbaarheid God dat Hy ons 
geseën het in ons reise vir die bediening.

April 26: Laat ons God prys daarvoor dat ons 
kerkdienste weer gereeld gehou kan word.

April 27: God het al die aktiwiteite van ons Echo of 
His Call Bedieninge gedurende die tyd van 
COVID-19 geseën.

April 28: Laat ons God loof vir sy seën op ons 
BYBELKOR se Korrespondensiekursus en 
Teologiese Korrespondensiekursusse.

April 29: Laat die Here geloof word vir die gawe van 
nuwe sendelinge aan ons Echo of His Call 
Bedienings.  

April 30: Ons prys God heelhartig vir sy seën op ons 
St. Paul's Matriculation School se onderwysers en 
personeel.

Mei 01: God het ons wykskerke geseën in 
verskillende dele van Tsjennai.

Mei 02: Loof die Here ons God dat Hy ons 
dienswerkaktiwiteite bewaar het gedurende die 
tyd van COVID-19 in 2020.  

GROOT OPDRAG-VENNOTE

SAKE VIR LOF EN DANK

OM TE DEEL�(Galasiërs 6:2),�ONDERSTEUN�(Romeine 12:13) &�TE BESPOEDIG �(2 Timoteus 1:6)
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vertrou.  Jesaja  skryf :  “Die 
Egiptenaars is mense, hulle is nie 
gode nie en hulle perde is maar 
net perde, nie bonatuurlike 
wesens nie'(Jesaja 31:3). Die 
profeet sê eintlik, “Julle dink julle 
kan julleself red van hierdie 
vyand deur julle eie krag. Maar 
julle vertrou op blote vlees! Keer 
nou terug na die Here. Hy is julle 
enigste hoop op bevryding!”

DIE KERK HET VANDAG SY 
E I E  W E E R G A W E  V A N 
EGIPTIESE STRYDWAENS!

Soos Israel, hardloop baie 
Christene vandag vinnig na 
mensgemaakte dinge in ŉ poging 
om oorwinning oor die vlees te 
behaal. Een opvallende voorbeeld 
is die groot aantal selfhelpboeke 
wat ons vind op die rakke van 
Christelike boekwinkels. Letterlik 
duisende boeke belowe onfeilbare 
maniere om die sondige neigings 
te verbeter, die sondige natuur tot 
bedaring te bring, om ons sondige 
natuur te onderwerp. Inderdaad, 
waar ons ook al draai, word daar 
vleesl ike  opsies  vir  al  ons 
behoeftes aangebied. Kerke 
belowe salwende herlewings- 
dienste waar ons al ons geestelike 
behoeftes vervul kan kry deur 
gebed of ŉ aanraking. Evangeliste 
bied onmiddellike bevryding, 
onmiddell ike  genesing,  en 
onmiddellike woorde van God.

Die waarheid is dat God vir 
Israel die opsie gegee het om Hom 
of die vlees te kies in die situasie 
waarin hulle hulleself bevind het. 
“Gaan voort en oefen julle eie 
keuse uit. Delf diep in julle 
binneste en haal al julle krag en 
bekwaamhede te  voorskyn. 
Bestudeeer julle boeke, beplan 
julle  strategieë,  doen alles 
waarvan julle kennis het. Maar 
dan sal julle nog altyd op die arm 

van die sondige natuur steun! 
Niks wat julle probeer, sal werk 
nie. Nie een van julle pogings sal 
v i r  ju l le  een  oombl ik  van 
oorwining bring nie!”

Marshall Apple White, die 
leier van die Heaven's Gate kultus 
wat massaselfmoord gepleeg het 
in Maart 1997, het verwag om op 
ŉ ruimteskip na ŉ “hoër vlak” van 
bestaan geneem te word. Ek vra 
julle, hoekom sal enigiemand so ŉ 
fantasie glo? Ek glo daar was ŉ 
baie tragiese rede agter dit alles.

H i e r d i e  m a n  h e t 
grootgeword as die seun van ŉ 
Presbiteriaanse predikant. As ŉ 
volwassene het hy self aktief 
geword in die Kerk, en as ŉ 
koorleier diens gedoen. Hy het 
getrou, twee kinders gehad en is 
deur almal wat hom geken het, as 
ŉ wondelike gesinsman beskou. 
Maar Apple White het ŉ probleem 
gehad wat nie sou weggaan nie – 
ŉ sterk homoseksuele drang.

Hy het geleef met skuldge 
voel, vrees en selfveroordeling 
wat in sy binneste gewoed het. Hy 
h e t  d o k t e r s  e n  p s i g i a t e r s 
geraadpleeg, gesê sy drang was ŉ 
“dier” wat volkome beheer oor 
hom gehad het. Hy het selfs 
eenmaal by ŉ hospitaal ingeboek 
in die hoop dat hy “genees” sou 
word. Hierdie man het elke 
moontlike ding probeer om van sy 
begeertes ontslae te raak. Maar 
niks het ooit vir hom bevryding 
gebring nie. 

Jare later, nadat Apple 
White sy gesin verlaat het, het hy 
ŉ groep begin met die naam “Die 
oorwinnaars”. Hierdie groep het 
seksuele onthouding voorge 
staan en Apple White het gehoop 
dat hierdie soort leefstyl wat hulle 
verkondig het, hom sou bevry. 
Maar dit het nie. Een nuusartikel 
h e t  g e s ê  h y  h e t  h o m s e l f 
uiteindelik gekastreer met die 
doel om sy duiwel “uit te dryf”. 
Van die ag-en-dertig ander wat in 
die Heaven's Gate selfmoord 
omgekom het, het een derde 
hulleself onderwerp aan kastrasie 
in ŉ wanhopige poging om 
b e v r y d i n g  t e  k r y  v a n  d i e 
oorheersing van “sonde”.       

   Ons mag dalk afkeer 
ervaar van Apple White se 
kultiese praktyke en die massaself 
moord wat hy georganiseer het. 
Maar onglukkig is dit so dat groot 
getalle Christene vandag ook die 
geveg verloor teen gewoontes en 
drange wat hulle lewens beheers. 
Sonde voer heerskappy oor baie 
mense in die kerke, selfs dié wat 
huil en pleit vir bevryding. Hulle 
uitroep is hard en duidelik. “ O 
ellendige mens wat ek is! Wie sal 
my bevry van die doodsbestaan?” 
(Romeine 7:24). “Wat ek haat, dit 
doen ek” (Romeine 7:15).

Hoe meer ek God se Woord 
bestudeer, hoe duideliker word 
dit vir my. Alle menslike strewe 
na bevryding van sonde is 
gedoem tot mislukking. En God 
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sal ons keer op keer deur ŉ rowwe 
t y d  l a a t  g a a n ,  t o t d a t  o n s 
heeltemal oortuig is dat ons moet 
sterf aan alle pogings van ons 
sondige natuur. 

Toe Israel probeer het om 
h u l l e  m a g t i g e  v y a n d  m e t 
menslike krag te verslaan, het 
God dadelik die poging afgewys. 
God se woord verklaar baie 
duidelik dat alle oorwinning 
slegs by Hom berus.  “As die 
Here sy hand uitsteek, val die 
helper én die een wat gehelp 
word en gaan hulle saam onder” 
(Jes. 31:3). Slegs Hy het die mag 
om ons te verlos van ons vyande. 

Jy mag dalk ŉ godvresende 
wil  hê,  ŉ s tewige  sedelike 
agtergrond, ŉ onbesmette gemoed. 
Om die waarheid te sê, jy mag 
miskien  een  van  die  mees 
godvresende mense wees wat op 
die aarde wandel. Maar nie een 
van hierdie dinge is ŉ effektiewe 
wapen wanneer dit kom by ŉ 
geveg met die magte van die hel 
nie. Die Bybel sê nie een van jou 
menslike gawes of bekwaamhede 
sal ooit werk teen die duiwel nie. Jy 
sal altyd misluk met jou eie 
pogings!

JESAJA MAAK DIT DUIDELIK 
– ONS VYANDE SAL NOOIT 
DEUR DIE SWAARD VAN 
MENSE VERSLAAN WORD 
NIE!

A s  j y  m i d d e  i n  ŉ 
oorweldigende stryd staan, moet 
jy die woord leer wat God aan 
Sagaria gegee het: “Nie met mag 
en krag sal jy slaag nie, maar deur 
my  Gees ,  sê  d ie  Here  d ie 
Almagtige” (Sagaria 4:6). Jou 
oorwinning sal nooit deur die 
swaard van mense kom nie – nie 
eers jou eie swaard nie!

Jesaja skryf: [Dan] “sal die 
Assir iërs  deur  die  swaard 
afgemaai word, maar nie die 

swaard van 'n mens nie, hulle sal 
uitgewis word deur die swaard, 
maar nie die swaard van 'n mens 
nie. Hulle sal voor die swaard uit 
moet vlug, en hulle jongmanne 
sal  dwangarbeiders  word” 
(Jesaja 31:8). Maar watter soort 
swaard sal dit wees, as dit nie 
Israel sŉ is nie?

In die boek Openbaring 
noem die apostel Johannes ŉ 
heilige swaard van die Here: “Uit 
sy mond het daar 'n skerp swaard 
uitgekom om die nasies mee te 
tref …”  (Openbaring 19:15). 
Johannes praat hier van Christus  
wanneer  hy  sê ,  “ŉ  Skerp 
oorwinnende swaard sal uit die 
mond van ons Here kom!” 

Deur die swaard te assosieer 
met  Chr is tus  se  mond,  sê 
Johannes dat ons effektiewe 
wapen in die geveg teen al ons 
vyande die stem van die Here sal 
wees. Om die waarheid te sê, dit is 
dieselfde beeld wat Jesaja gebruik 
om te beskryf hoe God die 
Assiriërs sal onderwerp: “Assirië 
sal sidder vir die stem van die 
Here wanneer Hy begin slaan” 
(30:31).

Jesaja sê, “Julle Here belowe 
om vir julle te veg. Hy sal sy stem 
laat hoor en dit sal die vyand op 
die vlug laat slaan!” “Die Here sal 
sy magtige stem laat hoor, Hy sal 
sy krag openbaar in gloeiende 
toorn, verterende vuur, storm, 
onweer en hael” (Jesaja 30:30).

Vervolgens gebruik Jesaja 
die beeld van voëls om God se 
beskerm-ende mag oor sy mense 
te illustreer: “Soos voëls besker 
mend oor hulle neste sweef, so sal 
die Here die Almagtige die skild 
oor Jerusalem wees; Hy sal 
beskermend verbykom en so sal 
Hy red en bevry” (Jesaja 31:5). Die 
Hebreeuse betekenis van hierdie 
vers is “Soos moedervoëls oor 
hulle kleintjies adder, so sal 

Jahwe, God van die leërskare, sy 
vlerke uitsprei oor Jerusalem”.

God was besig om vir Israel 
te sê, “As julle beskerming soek 
teen die aanslag van die vyand, 
skuil dan onder my vlerke. Ek sal 
julle veilig hou en julle bedek soos 
ŉ moeder hen haar kuikens 
bedek. Julle hoef nie langer in 
vrees vir julle vyande te leef nie!”

Kom ek vra jou: Is jy op die 
oomb l ik  in  ŉ g r oot  g eveg 
betrokke? Moet jy ŉ vyand 
konfronteer wat te sterk is vir 
jou? As dit so is, hoe verwag jy 
om rein, getrou, soos Christus te 
bly terwyl ander rondom jou 
links en regs val? Hoe gaan jy 
oorwin oor  jou  drange  en 
versoekings wanneer Satan teen 
jou kom soos ŉ brullende leeu?

God vra eenvoudig dat jy 
jou swaard neerlê – en dat jy Hom 
vertrou om sy swaard op te neem 
in jou plek. Hy wil hê jy moet op 
die punt kom waar jy sê. “Here, ek 
weet dit is nie meer my geveg nie. 
Ek het al soveel keer misluk. Nou 
kom ek na U in eenvoudige geloof. 
Help my, God. Verlos my van 
hierdie oorweldigende vyande!”         

GOD HET ISRAEL DINGE OP 
HULLE EIE MANIER LAAT 
D O E N  –  E N  H U L L E  H E T 
MISLUK!

E g i p t e  h e t  n o o i t 
geantwoord op Israel se versoek 
om hulp nie.  Daardie eens 
magtige nasie het ŉ geknakte riet 
geword. Intussen het Sanherib en 
die Assiriese leër Jerusalem 
omring. En op daardie punt het 
Hiskia besluit “ons gaan hierdie 
keer nie steun op die arm van die 
sondige natuur nie. Ons gaan 
alles op God se manier doen!”

Hierdie koning het homself 
dadelik verneder en God in gebed 
opgesoek: “En toe koning Hiskía 
dit hoor, het hy sy klere geskeur 
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en hom met ŉ roukleed bedek en 
in die huis van die HERE gegaan” 
(Jesaja 37:1). “Ek kan nie teen 
Sanherib veg nie. Ek is hulpeloos 
in my eie krag. Dit moet alles van 
U kom, Here. Wat moet ons dan 
nou doen? Ons is omring deur 
ons vyande. Sê asseblief vir ons 
wat ons moet doen!”

Hiskia het geweet dat Jesaja 
God se Woord van leiding sou 
kry. Hierdie keer stuur hy dus sy 
afgevaardigde na die profeet. 
“Hierdie keer wil ons alles op 
God se manier doen”. Hierdie 
manne het vir Jesaja gesê, “ ... Ons 
is soos vrouens wat in die kraam 
is maar nie die krag daarvoor het 
nie” (Jesaja 37:3). “Maar julle 
moet weet, ons is heeltemal swak. 
Ons reserwes is uitgeput, ons het 
geen krag meer oor nie. Wat moet 
ons doen?”

Jesaja het wel God se Woord 
vir hulle gehad. Die profeet het 
gesê “...Moenie bang wees oor 
wat jy gehoor het nie, Ek sal hom 
in sy eie land laat doodmaak…” 
(Jesaja 37:6-7).God het dus gesê, 
“Enige vyand van julle is nou ŉ 
vyand van my - omdat julle die 
stryd aan My oorgegee het! As 
enigiemand teen julle praat, julle 
seermaak of mishandel, is dit ŉ 
aanval teen My. En Ek sal met 
hom afreken, of hy nou menslik of 
duiwels” Daarom … sal hy nie in 
dié stad inkom nie, hy sal nie 'n 
pyl hier afskiet nie, nie 'n skild 
teen die stad optel nie, nie 'n 
beleëringswal daarteen opgooi 
nie“ (Jesaja 37:33). Julle leef in ŉ 
verbond met My. En Ek het beloof 
om te veg teen enige vyand wat 
julle aanval!”

   Ek dink God moet ŉ 
ongelooike sin vir humor hê, 
want Hy het net een engel gestuur 
om die hele Assiriese leër op die 
vlug te jaag. Die Skrif sê, “Die 
engel van die Here het gegaan en 
honderd vyf en tagtig duisend 

man in die Assiriese kamp 
doodgemaak. Toe die Assiriërs 
die môre vroeg opstaan, lê die 
lyke almal daar” (Jesaja 37:36).

Wat ŉ verstommende gesig 
moes dit nie gewees het nie. 
Daardie oggend het die Assiriërs 
wakker geword en 185,000 van 
h u l l e  m e d e s o l d a t e  d o o d 
aangetref – daar was nie ŉ merk 
op een van hulle nie. En dit het 
alles net gebeur omdat die 
Israeliete hulleself verneder het 
en God gesoek het!

Die Bybel vertel ons dat die 
Assiriërs baie vinnig uit Juda 
gevlug het: “Koning Sanherib van 
Assirië het toe kamp afgeslaan en 
hy is terug Nineve toe …” (Jesaja 
37:37). Boonop is Israel se vyande 
nie net verjaag nie, maar God het 
seker gemaak dat hulle ook 
vernietig is. Die Skrif vertel ons 
d a t  S a n h e r i b  k o r t  d a a r n a 
doodgemaak is deur sy eie twee 
seuns terwyl hy besig was om in ŉ 
heidense tempel te aanbid (Jesaja 
47:38).

Wat ŉ wonderlike beeld het 
God ons gegee van sy mag om ons 
te bevry van ons vyande in ons 
sondige natuur. Die vyand mag 
vurige pyle afskiet op ons, maar 
hulle sal ons nie tref nie. Satan 
mag ons met groot lawaai aanval 

met ŉ groot leër van drange en 
versoekings, maar op die einde 
sal hy omdraai en vlug. God het 
verklaar, “Ek sal elke kind van my 
verdedig wat genoeg in My glo 
om sy eie swaard neer te lê!”      

Liewe heilige, die Here 
spoor jou aan: “Hou aan My vas 
te midde van jou stryd. Jou 
oorwinning is alles ŉ kwessie van 
g e l o o f  i n  G o d  s e  m a g  e n 
gewilligheid om jou te bevry. As 
die vyand jou oorweldig het, kom 
na My toe en stort jou siel uit. 
Soek My met jou hele hart en ek 
sal vir jou veg. Ek sal jou beskerm 
wanneer jy in ŉ verbond met My 
lewe. Jou rol is gewoon om jouself 
te verneder, opreg te glo in my 
verbondsbelofte en my aangesig 
te soek. Dan sal julle my woord 
van leiding ontvang. En jy sal sien 
hoe al jou vyande verjaag word! 
Die enigste weg na volledige en 
totale oorwinning is om jou pad 
uit jou krisis te glo.”

Die stryd is nooit ons sŉ nie. 
Dit is altyd die Here sŉ! Geloof en 
geloof alleen. Geloof in God se 
belofte om jou te bewaar van val, 
om in jou ŉ wil te gee om reg te 
doen – dit is die weg na heerlike 
vryheid.   Amen.
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hulle het my vriende geword.  ŉ 
Paar van hulle het selfs die Here 
Jesus Christus aangeneem as hulle 
persoonlike Saligmaker en God en 
saam met my begin werk.  Die Here 
God het my gehelp om sy bediening 
te begin in die huidige area wat as 
onbereikbaaar beskou was.  

Liewe leser, ondervind jy 
teenstand in jou veld of dienswerk, 
jou familie of werkplek?  Is jy 
moedeloos? Ondervind jy nagte vol 
vrees sonder slaap? Moenie opgee 
nie.  Gaan vorentoe.  As jy getrou is 
aan God, sal Hy ook getrou wees 
aan jou.  God kan swak mense 
aanraak en hulle verander in 
moedige mense.  Eenmaal was ek 
ook baie swak en vreesagtig maar 
die Here Jesus Christus het my 
dapper en moedig gemaak om 
enige soort uitdaging in die 
bediening die hoof te bied.  Ek bid 
dat God julle dieselfde genade sal 
gee.

Julle droefheid sal in vreugde 
verander (Johannes 16:20).

 “Wie verstandig is, moet op 
hierdie dinge ag gee…”   

Psalm 107:43

( )Lewenservarings van Pastoor S. Sam Selva Raj
 “wie dit lees, moet dit goed begryp “ Matteus 24:15

PUT TOT PALEIS

Sedert 1971 was dit my 
g e w o o n t e  o m  e v a n g e l i e s e 
traktaatjies te versprei onder die 
mense wat alleen sit op die gebied 
van Marina Strand naby ons 
moederkerk en kantoor. Ek het hulle 
altyd persoonlik ontmoet en vir 
hulle gebid om oplossings te kry vir 
hulle probleme.  Op hierdie manier 
het God my in staat gestel om 
verskeie mense na die reddende 
genade van ons Here en Verlosser 
Jesus Christus te bring.  Toe hulle 
die sukses van my pogings sien, het 
sommige mense teen my opgestaan, 
my gevolg en gedreig en op verskeie 
maniere druk op my geplaas.  Soms 
het ek bang en rustelose nagte 
deurgebring. Die mense het in 
daardie dae nie verstaan dat ek besig 
was om mense te red van depressie 
en die gees van selfmoord nie. Hulle 
het gedink dat ek die mense tot die 
Christendom bekeer.

Een  aand ,  toe  ek  soos 
gewoonlik besig was om mense te 
ontmoet, het ek op ŉ skare afgekom 
wat besig was om na ŉ jong man te 
kyk wat deur ŉ bose gees geteister 
is.  Hy het heen en weer gehardloop 
en probeer om mense aan te val en 
uiteindelik neergeslaan en gely 
soos iemand wat epilepsie het.  Ek 
het ook na die jong man gekyk.  
Party van die mense wat dit vir my 
m o e i l i k  g e m a a k  h e t  i n  m y 
evangelisasiewerk was ook onder 
die skare wat daar gestaan het.

Skielik het die Gees van God 
op my gekom en Hy het baie 
duidelik met my gepraat, “My seun, 
dit is die geleentheid vir jou om tot 
die toneel toe te tree en MY naam 
groot te maak deur die jong man te 
genees.”   Ek het nuwe krag gekry 
op die moment en nader gegaan aan 
die jong man wat so gely het.  Die 
mense wat daar bymekaar was het 
op ŉ ander manier na my gekyk. Ek 
het my hand op sy kop gelê en 
dadelik die bose gees beveel om 
pad te gee uit die liggaam van 
daardie jong man in die naam van 
die Here en Verlosser Jesus 
Christus.  

Onmiddellik is hy genees en 
het op sy voete gestaan en die 
volgende woorde gesê:  “Waar is ek 
nou?  Wie is julle almal?  Waar is 
my skoolboeke en my tas?  Waar is 
my skool?”  Dit was ŉ baie 
duidelike aanwysing dat hy deur die 
bose gees beset is toe hy ŉ paar jaar 
tevore op pad was na die skool.  Die 
goeie nuus was dat hy bevry is uit 
die kloue van die bose gees deur die 
krag van die Here en Verlosser Jesus 
Christus. Hy het tot sy sinne gekom 
en huis toe gegaan. Hy het die Here 
en Verlosser Jesus Christus aanvaar 
as sy eie Redder en God.  Wat ŉ 
wonderlike God het ons nie!

Van daardie dag af het die 
mense wat my teengestaan en 
gehaat het, begin om my te groet en 
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GOD KAN JOU STRUIKELBLOKKE IN GELEENTHEDE OMSKEP!

BID ALTYDDEUR
Doen dit alles biddend en 

smeek God by elke geleentheid 
deur die Gees. Wees waaksaam 

en bid gedurig vir al die 
gelowiges  (Efesiërs 6:18).
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 ECHO OF HIS CALL (AFRIKAANS)
P.O. Box No. 2957, Chepauk, Chennai - 600 005, INDIA.

Phone: (+ 91- 44)  2852  8282, 2852  9293, 2854  7766 

ECHO OF HIS CALL - AFRIKAANS 10

ECHO OF HIS CALL 
Maandelikse tydskrif in 16 tale, Bybelkolleges, 

Korrespondensiekursusse, Kerkplanting, Village English 
High School, Evangeliese Drukpers, Veldtogte, Seminare, 

Sosiale dienste, ens.

Jaarlikse intekengeld: Rs. 100/-         

Lewenslange intekengeld: Rs. 2000/-
 Die uiteenlopende aktiwiteite van Echo of His 
Call Bediening word ondersteun deur vrywillige 
offergawes en donasies van kinders van God soos jy. Jy 
kan Echo of His Call en sy aktiwiteite ondersteun soos 
die Here jou lei.  Ons het jou hulp nodig om die 
Evangelie uit te stuur na die onbereikte mense en kerke te 
plant.
 As jy graag die ECHO OF HIS CALL 
tydskrif gereeld wil ontvang, skryf asseblief aan ons.   As 
jou pos- of e-pos-adres verander, stel ons asseblief in 
kennis van jou ou en nuwe adres.
 Echo of His Call is ook in 16 tale beskikbaar op 
ons webblaaie.  Jy kan dit lees deur op die blad in te gaan 
sowel  as deur dit af te laai, en so geseën word.
 Jou briewe, gebedsversoeke en jou finansiële 
steun (deur debietorders, tjeks, ens.) kan gestuur word na 
ECHO OF HIS CALL by die adres hieronder.  
 S tuur  assebl ie f  jou  landlynnommer  / 
selfoonnommer en e-posadres vir opdatering.

ECHO OF HIS CALL 
nd10, MOHAMMED ABDULLAH 2  STREET, 

CHEPAUK, CHENNAI - 600 005, INDIA.

PH: (+91-44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766,

Cell: (+91) 98410 71852, 95661 31858

E-pos: sam@echoofhiscall.org  / biblecor@yahoo.co.in

Webblaaie: www.echoofhiscall.org  /  

www.echoofhiscall.com 

JY KAN OOK JOU DONASIES AANLYN STUUR

APRIL 2021  




