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DIE HEILIGE SKRIF
Memoriseer asseblief hierdie gedeelte.

MATTHEW 5:1-12
1. Toe Jesus die menigte mense sien, het
Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy
gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe
gekom,
2. en Hy het hulle geleer en gesê:
3. “Geseënd is dié wat weet hoe
afhanklik hulle van God is, want aan
hulle behoort die koninkryk van die
hemel.
4. Geseënd is dié wat treur, want hulle
sal vertroos word.
5. Geseënd is die sagmoediges, want
hulle sal die nuwe aarde ontvang.
6. Geseënd is dié wat honger en dors na
wat reg is, want hulle sal versadig
word.
7. Geseënd is dié wat barmhartig is,
want aan hulle sal barmhartigheid
bewys word.
8. Geseënd is dié wat barmhartig is,
want aan hulle sal barmhartigheid
bewys word.
9. Geseënd is die vredemakers, want
hulle sal kinders van God genoem
word.
10. Geseënd is dié wat vervolg word
omdat hulle doen wat reg is, want aan
hulle behoort die koninkryk van die
hemel.
11. Geseënd is julle wanneer die mense
julle ter wille van My beledig en
vervolg en valslik al wat sleg is van
julle sê.
12. Wees bly en verheug, want julle loon
is groot in die hemel. Hulle het immers
die profete voor julle net so vervolg.

No. 3

Stappe tot ŉ lewe van ware oorwinning!
(Ds. David Wilkerson)


“Ons moet God altyd vir
julle dank, broers. En dit is ook
reg, want julle geloof neem sterk
toe, en sonder uitsondering word
julle liefde vir mekaar altyd
meer” (2 Tessalonisense 1:3).

Wat ŉ groot kompliment
het Paulus hiermee aan die
Christene van Thessalonika gegee!
Die essensie van wat hy eintlik gesê
het, is: “Dis ongelooflik om te sien
hoe julle gegroei het, sowel in julle
geloof in Christus en in julle liefde
vir mekaar. Oral waar ek kom, spog
ek by ander oor julle geestelike
groei. Hoe dank ek God nie vir julle
nie!”

In hierdie kort stukkie gee
Paulus vir ons ŉ verbasende
prentjie van ŉ groep gelowiges wat
besig was om te groei in eenheid en
liefde. Die Griekse frase wat Paulus
gebruik vir “sterk toeneem”
beteken om te groei meer, bokant
en verder as ander”. Dus sowel op
individuele vlak as ŉ gemeenskap
het die geloof en liefde van die
Tessalonisense dié van ander kerke

oorskadu.

Dis duidelik dat hierdie
Christene uit Thessalonika nie net
probeer het om aan hulle geloof vas
te hou totdat Jesus weer kom nie.
Hulle was besig om te leer, te
beweeg en te groei – en hulle
lewens was die bewys daarvan.
Volgens Paulus het elke kerk in
Asië daaroor gepraat.

Dit lyk asof die prediking
wat hierdie mense gehoor het, hulle
... verv. op bls. 3
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Online Sunday Services in
ECHO OF HIS CALL YouTube
Our Online Sunday
services are streamed at 10.00 AM
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channel ECHO OF HIS CALL.
You are welcome to join us and
subscribe the channel. This is a
free service.
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Geliefde Broers en Susters in die Here,
Genade en vrede vir julle in die Naam van ons Here en Verlosser
Jesus Christus!
Ons dank en loof God dat Hy ons in staat gestel het om ook vanjaar
die Echo of His Call in 16 tale te publiseer gedurende hierdie moeilike
maande Junie, Julie en Augustus. Ons was nie in staat om die Echo of His
Call vir April en Mei hierdie jaar te publiseer nie vanweë die inperking. Ons
is so dankbaar teenoor almal wat vir ons gebid het en ons ondersteun het.
God sal julle beloon. Ons stuur amptelike kwitansies vir alle bydraes sodra
ons dit ontvang. As julle dus nie ons amptelike kwitansies ontvang het vir
julle skenkings nie, stel ons asseblief in kennis deur middel van ŉ brief, e-pos,
SMS, WhatsApp of ŉ foonoproep. Daar mag tans vertragings wees te wyte
aan die inperking. Maar die amptelike sisteem is in plek. Onthou assseblief
om ons in kennis te stel wanneer julle bydraes van enige aard of
bankoorplasings stuur.
Ons is baie treurig dat al die mense van die wêreld so erg geraak is
deur die COVID-19. Daar was baie verlies van lewens, werkgeleenthede,
finansies, ensovoorts. Ons sluit by julle aan in hierdie tyd van swaarkry. Ons
begryp julle behoeftes en bid vuriglik vir julle. Ons is ook bemoedig om te
sien dat ons kerklidmate en ons vriende na vore gekom het om die behoeftige
mense te help wat deur COVID-19 geraak is. Ons dank God vir die
goedhartige mense van God wat deelgeneem het in hierdie spesiale bediening
om lydende mense te help. Laat die Naam van die Here verheerlik word.
In die laaste tyd het God ons gehelp om aanlyn kerkdienste in Engels
en Tamil te hou op klein skaal deur middel van YouTube aangesien ons nie
ons kerke kan oopmaak en saam kan aanbid nie. Ons kry baie aanmoediging
vir hierdie bediening. Ons kerklidmate sowel as ons vriende kan so seëninge
ontvang deur ons aanlyn dienste. Ons verwag die spoedige opheffing van die
inperking sodat ons saam ons Here kan aanbid in ons kerke. PHOTO
Ons voel nou beswaard oor ons vriende en gelowiges in Noord-Indië
wat nie Engels en Tamil verstaan nie, maar net Hindi. Soos ons weet, is Hindi
die amptelike taal van Indië wat bekend is aan meer as 65% van die
bevolking. Ons het ŉ aantal versoeke ontvang om ons aanlyn diens ook in
Hindi uit te saai. Ons beplan dus om ons Hindi boodskappe ook op YouTube
te sit tot voordeel van die onbereikte mense in die noordelike dele van Indië.
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Ons publiseer reeds die Echo of His Call tydskrif in
die Noord-Indiese tale, naamlik Hindi, Marati,
Bengali, Gujarati, Odiya, Assamees, Pandjabi en
Urdu. ŉ Goeie aantal van ons vriende moedig hierdie
poging aan aangesien dit ŉ goeie inisiatief is om die
onbereikte miljoene mense van Indië en naburige
lande te bereik. Julle kan dus ook ons programme altyd
volg op die YouTube kanaal Echo of His Call.
Julle moet weet dat ons baie begaan is oor julle
en vir julle bid met groot liefde en ŉ swaar las. Net so
v e r v. v a n b l s . 1

aangespoor het tot ŉ steeds dieper
omgang met Christus. Dit het hulle
vleeslike ambisies laat wegkwyn en
hulle oortuig van onchristelike
gewoontes. En die Heilige Gees in
hulle was besig om alle kleur- en
etniese grense af te breek. Hulle
was besig om te ontdek hoe om elke
mens te aanvaar, ryk of arm,
geleerd of ongeleerd. En hulle het
mekaar versorg, in liefde ander
voor hulleself gestel.

En meer nog, die
Tessalonisense gelowiges is nie
maklik verlei tot kwaad nie. Hulle
het nie valse leraars in hulle midde
toegelaat wat mense kon verlei met
allerlei nuwe godsdienstige modes
nie. Hule het God se Woord geëer
en gerespekteer.

In hierdie tyd het die
Christene onder intense vervolging
gely. Maar dit het nie ander
gelowiges verhoed om hulle
buitengewone Kerk te besoek nie.
Mense het na hulle gestroom. Maar
hierdie besoekers het nie gekom om
betower te word deur tekens en
wonders nie, of om beïndruk te
word deur kragtige prediking nie.
Nee, hulle het gekom om die groot
wonder te sien van ŉ kerk wat soos
een liggaam beweeg in die liefde
van Christus. Hulle wou eerstehands sien hoe ŉ sterk, standvastige
vergadering van gelowiges groei in

vra ons ook julle gebede vir ons dienswerk en vir die
verspreiding van die evangelie. Laat ons volhou met
bid vir die bevryding van mense wat deur Corona
getref is in alle lande. Ons staan ook voor moeilikhede
in ons lewens en ons bediening. En my God sal in elke
behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy
wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus (Filippense
4:19).
Julle broer en dienaar in Christus Jesus,
S. SAM SELVA RAJ.

die genade en kennis van God.

Na my mening is daar drie
belangrike dinge wat elke Christen
behoort te weet oor geestelike
groei. Ek vertrou dat hierdie drie
dinge julle sal uitdaag sowel as
opbou:

1. Elke Christen
behoort voortdurend
geestelik te groei en
vooruit te gaan
as hy gevul is met die
waarheid van die
Heilige Gees.

As jy natgelei en gevoed
word deur God Se Woord behoort
jy voortgaande geestelike groei in
jou lewe te ervaar. Dit behoort
outomaties te gebeur.

Ek weet nie of elkeen in ons
gemeente “sterk groei” soos Paulus
dit geweet het van die kerk in
Thessalonika nie. Tog glo ek dit is
waar van baie van ons mense.
Hoekom? Die gesalfde prediking
van die suiwer Woord van God
bring altyd groei voort. En die
apostel Petrus sê dat almal wat die
onvervalste melk van die woord
begeer, sal groei.

Paulus beskryf ons geestelike groei as ŉ werk van die Heilige
Gees. Hy sê die Gees is altyd aan
die werk en verander ons met

toenemende heerlikheid. Hy
vernuwe voortdurend ons gemoed,
dood ons vleeslike begeertes en
maak ons innerlik heilig. Hy werk
in ons harte om weg te doen met
woede, bitterheid, wrewel en
allerhande soort kwaad. En Hy
bring in ons goedhartigheid,
teerheid, en vergewensgesindheid
teenoor mekaar tot stand. Hy laat
ons groei in Christus – terwyl Hy
ons leer dat alles wat ons sê en doen
ons Here waardig moet wees!

Paulus moedig ons verder
aan, “Maar elkeen moet eers
homself ondersoek…” (1
Korintiërs 11:28). “Ondersoek
julleself...Stel julleself op die
proef…” (2 Korintiërs 13:5). Die
Griekse woord vir “ondersoek”
beteken hier “kyk deeglik, toets
jouself”. Die apostel sê, “toets
jouself – kyk of jy volgens God se
Woord wandel. Ons behoort
voortdurend vir onsself te vra, “Is
ek besig om te verander? Is ek besig
om meer liefdevol en teeerhartig te
word? Behandel ek my gesin en
vriende met godvresende respek?
Word my geselskap meer opreg? Of
neem ek nog deel aan vuil grappe?
Kla ek nog of praat ek opbouende
woorde van geloof?”

Ek neem hierdie kwessie
van selfondersoek baie ernstig op.
As jy ŉ Christen is, en jy is nog
apaties oor jou eie geestelike groei,
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dan het jy nog nie die Gees van God
toegelaat om sy werk in jou te doen
nie. Vra jouself af of jy elke dag
meer opgewonde word oor Jesus en
sy kerk? Of hou jy nog vas aan
griewe, wrewel, wortels van
bitterheid, ten spyte van God se
waarskuwings? Is jy besig om
geestelik te groei – of word jou
groei belemmer?

Dit is moontlik dat ŉ mens
“buitengewone groei” kan
ondervind in baie gebiede van jou
lewe en tog kinderagtig onderontwikkeld kan wees op een gebied.
Paulus sê, “Toe ek 'n kind was, het
ek gepraat soos 'n kind, gedink soos
'n kind, geredeneer soos 'n kind.
Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar
met die dinge van 'n kind”
(1 Korintiërs 13:11). Kom ek
illustreer Paulus se stelling met ŉ
persoonlike storie.

Jare gelede was ek besig om
saam met my vrou, Gwen en haar
ma iewers heen te ry. Skielik het ŉ
jong vrou vinnig voor ons ingery.
Ek moes woes rem om ŉ ongeluk te
vermy. Onmiddellik het ek
w o e d e n d g e w o r d . To e d i e
bestuurder opkyk en my kwaai
uitdrukking sien, het sy paniekerig
geword en weggejaag.

Op daardie stadium het ek
beheer verloor. Ek het die petrol
ingetrap en agter haar aangejaag.
Binne sekondes was ek ver oor die
spoedgrens. Ek het geen idee gehad
wat ek sou doen as ek haar inhaal
nie. Al wat ek geweet het, was: ek is
kwaad!

Gwen was bleek van vrees.
sy het uitgeroep, “David, wat doen
jy? Stop die motor!” Ek het
uitgevaar, “Sien jy nie wat daardie
vrou nou net gedoen het nie? Ons
kon ŉ ongeluk gemaak het!" Gwen
het geantwoord. “As jy so aanhou

ry, gaan jy nog ŉ groter ongeluk
maak!” Meteens het die vrees van
God oof my gekom en die Heilige
Gees het duidelik gepraat: “Stop
nou, David – terwyl jy dit nog kan
doen!”

Na daardie insident het ek
God se Gees toegelaat om met my
kort humeur te werk. En ek kan
eerlik sê ek gee nie meer toe aan
daardie soort kinderagtige gedrag
nie. Deur die krag van die Heilige
Gees het ek gestreef om alle onChristelike houdings en impulse af
te sterf.

Ek glo die meeste Christene
is soos ek. Hulle gebrek aan
geestelike groei is nie te wyte aan
een of ander verskriklike sonde nie.
Meer dikwels is dit ŉ swakheid in
hulle karakter – ŉ oorheersende
swakheid waarmee hulle nog nooit
klaargespeel het nie. Hulle dink
waarskynlik nie dis baie ernstig nie.
Maar in werklikheid is dit ŉ groot
belemmering vir hulle geestelike
groei.

Ek daag jou uit om die
volgende sin te voltooi: “My enkele
grootste probleem is...” (Ek wonder
hoe julle eggenote of medewerkers
daardie sin sal voltooi!) Is jou
swakheid dat jy opvlieënd is? Word
jy nors as dinge nie verloop soos jy
wil hê nie? Is jy ŉ liggeraakte,
neulende eggenoot? Is dit vir jou
moeilik om iemand te vergeef as hy
jou seergemaak het? Of is jou
probleem ŉ boesemsonde of
verkeerde gewoonte?

Wys my ŉ Christen wat
altyd misnoegd is... wat altyd kla en
mor... wat nooit dankbaar is nie...
wat hom nie laat leer nie, altyd reg
moet wees... wat gemeen is en ŉ
bohaai opskop... en ek sal jou
iemand wys wie se geestelike lewe
verpot is. Daardie mens is aan die
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verlep, besig om te verdroog en
onvrugbaar. Die kosbare lewe van
Christus in hom is aan die sterf!

2. Sommige Christene
is besig om te groei, maar
hulle weet dit nie.

Sommige gelowiges kan
jou alles vertel omtrent hulle
geestelike groei. En jy kan duidelik
die verandering in hulle lewens
sien. Hulle getuig teenoor jou oor
hoe die Heilige Gees die vyand vir
hulle oorwin het, en jy is saam met
hulle bly oor hulle oorwinning.

Maar hierdie soort
Christene is die uitsondering. Die
meeste gelowiges is heeltemal
onbewus van die geestelike
vooruitgang in hulle lewens. Hulle
is ywerig om heilig te leef en in die
vrese van God. Hulle bid, lees die
Bybel en soek die Here met hulle
hele hart. En hulle het alle
boesemsondes en begeertes en
gewoontes laat vaar. Daar is niks
wat die geestelike groei in hulle
belemmer nie. Kortom, die lewe
van Christus floreer in hierdie
heiliges.

Maar hulle kan geen groei
in hulleself waarneem nie. Hulle
ervaar glad nie dat enigiets
geesteliks besig is om te gebeur nie.
Ek is ŉ voorbeeld van hierdie tipe
Christen. Ek weet ek leef in die
geregtigheid van Christus, maar ek
voel nooit heilig nie. Ek ervaar
nooit dat ek besig is om vordering te
maak nie. Om die waarheid te sê,
somtyds kry ek myself voor stok
wanneer ek iets doen of sê wat
onchristelik is. Dit laat my wonder.
“Ek is al vir jare ŉ Christen.
Hoekom leer ek nooit nie?”
... verv. op bls. 6
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GROOT OPDRAG-VENNOTE

OM TE DEEL(Galasiërs 6:2),ONDERSTEUN(Romeine 12:13) &TE BESPOEDIG (2 Timoteus 1:6)

GEBEDSPUNTE
Vanaf 19 Augustus 2020 tot 18 September 2020
(Haal asseblief hierdie blad uit, vou dit en hou dit in jou Bybel en bid voortdurend)

GOD IS AAN DIE WERK!
SAKE OM GOD VOOR TE LOOF
Augutus 19: Laat ons God loof dat ons Echo of His
Call Bedienings op 10 Agustus 2020 die 52ste jaar
begin het en vir die heropening van alle kerke.
Augutus 20: Laat ons God loof vir die gesondheid van
ons liewe broer Manuel M. Paulraj, Mederedakteur.
Augutus 21: Laat ons God prys dat Hy Br. M. Paulraj,
ons Mederedakteur, gehelp het om die boek
KINGDOM OF GOD in Engels te skryf.
Augutus 22: God het ons Evangeliese literatuur in 16
tale geseën wat op ons Drukpers gedruk is en na die
sendingvelde gestuur is.
Augutus 23: Die Here God het ons tot nou beskerm
teen alle kwaad.
Augutus 24: Laat ons God prys vir ons
Gebedsvennote, subskripsievennote,
Geloofsgenote en Groot Opdrag-vennote en hulle
gesinslede.
Augutus 25: God het die hele span werkers van Echo
of His Call geseën.
Augutus 26: Laat ons God loof vir die ondersteuners
van Echo of His Call se Bedienings.
Augutus 27: Loof God vir al ons personeellede vir
hulle opofferings ter wille van Echo of His Call.
Augutus 28: Loof God vir die lede van ons
musiekspan.
Augutus 29: Laat ons God loof vir ons
Staatkoördineerders wat uit verskeie dele van Indië
en die buurlande met ons skakel.
Augutus 30: Loof God vir sy werkers in Nepal.
Augutus 31: Loof God vir sy werkers in Bangladesj.
September 01: Loof God vir die Here se werkers in
Pakistan.
September 02: Loof God vir sy werkers in Sri Lanka.
September 03: Loof God vor die boodskappe op
YouTube onder die titel Echo of His Call.

SAKE OM GOD VOOR TE BID
September 04: dat God in hierdie maand sal
voorsien in al die finansiële behoeftes van die
Echo of His Call Bedieninge.
September 05: Bid vir die uitwissing van die
CORONA-griep op die wêreld.
September 06: Laat ons bid vir die uitbreiding van
Echo of His Call se Bedienings in alle lande.
September 07: Bid vir Br. Manuel M. Paulraj, ons
Mederedakteur om sy volle kragte te herwin.
September 08: Bid vir die heropening van ons
Village High School en ons Bybelkolleges.
September 09: Bid vir die mense wat hulle geliefdes
en besittings verloor het deur die Corona griep.
September 10: Bid asseblief vir die visie en die
nuwe planne van ons Senior Pastoor S. Sam Selva
Raj om die onbereikte dele van Indië en ander
nasies van die wêreld te bereik met die evangelie.
September 11: Laat ons bid vir die welstand van ons
vriende wat bid vir en ondersteuning gee aan die
Echo of His Call se Bedienings.
September 12: Laat ons bid vir die Eerste Ministers,
Hoofministers en Lede van die Parlement in alle
lande van die wêreld.
September 13: Laat ons bid vir die uitbreiding van
ons Bybelkorrespondensiekursusse en Teologiese
Korrespondensiekursusse en Bybelkolleges.
September 14: Bid dat God meer toegewyde
werkers na Echo of His Call sal bring.
September 15: Laat ons bid vir beskerming en God
se leiding vir die sendelinge in Noord-Indië.
September 16: Bid vir ŉ einde van alle geweld teen
vroue en kinders.
September 17: Bid vir die bedroefde families wat
hulle geliefdes verloor het vanweë die CORONAgriep.
September 18: Bid dat God sal aanhou om ons
pastoor S. Sam Selva Raj, sy gesin en span te
beskerm teen alle bose magte.
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Ons beoordeel almal ander
mense as soveel reiner en heiliger
as onsself. Maar ons is nie bewus
van die wonderlike, uitstaande
geestelike groei wat God besig is
om in onsself te bewerk nie!

Ek dink die Christene van
Thessalonika was verstom toe hulle
hoor van Paulus se geesdriftige
beoordeling van hulle. Hulle het
waarskynlik gedink, “Ek is besig
om buitengewoon te groei? Paulus
maak seker ŉ grap. Weet hy nie ek is
nog ver van wat ek behoort te wees
nie? Meeste dae sukkel ek regtig.
Hy sien dalk groei in my, maar
ekself sien dit beslis nie.”

Maar Paulus het geweet dat
geestelike groei ŉ geheime,
verborge iets is. Die Skrif vergelyk
dit met die ongesiene groei van
blomme en bome: “Ek sal vir Israel
wees soos die dou: Hy sal bloei
soos 'n lelie en hy sal so vas staan
soos die Libanon. Hy sal geil groei.
Hy sal so sterk wees soos 'n
olyfboom en hy sal ruik soos die
plante van Libanon” (Hosea 14:56).

God sê vir ons, “Kyk na die
lelies! Probeer net om te kyk hoe
hulle groei. Hou jou horlosie dop
en wees bedag daarop om die hele
dag daar te sit. Ek sê vir julle, teen
die einde van die dag sal jy nie
enige groei kan sien nie. Maar weet
dit: Ek gee die lelie elke oggend
water met die dou wat Ek stuur – en
dis besig om te groei.”

“Of probeer om die groei
van ŉ seder te meet. Kampeer
onder een vir ŉ maand lank, en sê
vir My hoeveel jy gesien het dat dit
groei. Selfs na ses maande sal jy
waarskynlik geen groei bemerk nie.
Tog is daardie boom besig om sy
wortels diep af te stuur! Jy sien, Ek
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lei die boom nat met my reën. En
enige boom wat behoorlik natgelei
word, sal groei. Maar sulke groei
kan nie deur die menslike oog
onderskei word nie. Dit groei, maar
in die geheim!”

Dieselfde is waar van die
meeste geestelike groei. Dit kan
nie met die menslike oog
waargeneem word nie!

Party Christene sal dalk
beswaar maak, “Ek is al tien jaar ŉ
gelowige en ek voel nog steeds nie
of ek geestelik gegroei het nie.” Vir
sulke mense verwys ek na die boek
van Jesaja. God belowe, “Ek sal
volop water gee op die dorsland,
strome op die droë grond…”
(Jesaja 44:3).
Hy noem ook sy mense wat
berou het, “Bome van Redding”
(Jesaja 61:3). Die Here self sê ons is
sy bome en blomme, sy keurig
versorgde plante. En Hy stuur
daagliks sy dou en reën op ons!

Kom ek gee vir julle ŉ
maklike toets wat sal wys of daar
geewstelike groei in jou plaasvind.
Vra net vir jouself “Is ek dors? Wil
ek meer hê van Jesus en sy
heiligheid?” As die antwoord “ja”
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is, kan jy weet jy is besig om te
groei. Hoekom? Hy belowe om sy
lewende water uit te giet op almal
wat na Hom dors. “Geseënd is dié
wat honger en dors na wat reg is,
want hulle sal versadig word”
(Matteus 5:6).

Ons kan dit eenvoudig stel:
God beoordeel ons geestelike groei
volgens hoeveel ons na Hom
honger en dors. As jy dus opreg is
in jou wandel met Christus en oop
is daarvoor dat Hy jou lei en
reghelp, moet jy nie ontmoedig
word deur enige gebrek aan groei
wat jy meen jy neem waar nie.
Ware geestelike groei is besig om in
jou plaas te vind, of jy dit nou kan
sien of nie!

Ek het onlangs ŉ roerende
brief ontvang van die godvresende
vrou van ŉ dominee. Sy het
vermoed daar is iets verkeerd in
haar man se lewe, want hy het
skielik so ver van haar af geraak.
Om die waarheid te sê, in die loop
van ŉ paar maande het hy in ŉ totale
ander man verander.

Hierdie man se prediking
het leweloos geword, en sy preke
het al hoe meer permissief geword.

U blymoedige gawes kan gestuur word aan Echo of His Call
Ministries vanaf enige plek in Suid-Afrika. Dit kan inbetaal word in ons
bankrekeninge soos hier onder verstrek. As u aan ons ook die
besonderhede stuur van u debietorder/oorbetalings/oord r a g ,
sal dit moontlik wees om aan u ‘n kwitansie uit te reik.
ABSA BANK : Echo of His Call Missions
BANKKODE: 334515 REKENINGNO: 905 129 1908
TAK: JEFFREYSBAAI KONTAKPERSOON: Mev Elbina Smith
Tel: (042) 296 1337 Sel: 084 813 2554
e-pos: miemie60@telkomsa.net
Address :
SIS. ELBINA SMITH
DR. A. D. KEET STREET, WAVECREST,
JEFFREYS BAY 6330, SOUTH AFRICA.

Meld asb. u naam en naam van u dorp/stad op die
bankdepositostrokie wanneer u donasies deponeer
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Sy gedagtes het gedwaal op die
kansel totdat hy uiteindelik glad nie
meer sin gemaak het nie. Die
gemeente kon agterkom dat iets in
hom verander het. Hulle herder
was nie meer besig om geestelik te
groei nie, eintlik wat hy besig om
voor hulle oë dood te gaan!

Sy vrou het tot God gebid
om haar ŉ aanduiding te gee van
wat aan die gebeur was. Kort
daarna het sy gemerk dat haar man
ure spandeer in sy kantoor waarvan
die deur toe was. Hy het haar belet
om hom te pla terwyl hy
sogenaamd besig was om te
studeer. Maar uiteindelik, onder
leiding van die Gees, het sy die deur
oopgestoot om te sien waarmee hy
besig was.

Wat sy gesien het, het haar
geskok. Haar man was besig om
internet-pornografie op te slurp!
Toe hy omdraai en haar sien, het hy
sonder emosie gesê, “Ek is
vasgevang -- verslaaf aan hierdie
goed.” Daar was geen teken van
jammerte in hom nie, geen
aanduiding van berou, geen
versoek om hulp nie. Hy was totaal
oorgegee aan sy wellus!

Ek ken ŉ jong dominee wat
tevore saam met hierdie man
gewerk het. Ek het die jong man
gebel om uit te vind hoe die
dominee was in sy vroeëre
bediening. Die jong man het vir my
gesê: “In alle eerlikheid, die liewe
borer het nooit ŉ honger vir die
Here gehad nie. Hy het baie ander
belangstellings gehad, maar hy het
nie baie omgegee vir die dinge van
God nie. En hy was wetties. Vir
hom het alles oor werke gegaan.
Maar wat ek die meeste onthou, is
dat hy ongelooflik gemeen was
teenoor sy vrou. Sy kon nooit
genoeg doen om hom te plesier
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nie.”
In twintig jaar was daar
geen geestelike groei in hierdie
man nie. Hy was nog steeds ŉ
selfsugtige, nukkerige kind! Die
water wat hy gedrink het, het glad
nie van die hemel af gekom nie –
maar uit die giftige poel van die
duiwel.

Tog beloof God dat almal
wat na Hom honger en dors, deur sy
hand versadig sal word. Hy sal ons
uit die hemel water gee. En Hy sal
ons al die voeding gee wat nodig is
om ŉ vol lewe in ons na vore te
bring – of ons dit nou sien gebeur of
nie!

3. Baie Christene
wat groei, dink hulle
skiet tekort.

Wanneer sommige mense
gered word, sukkel hulle nooit weer
met ŉ boesemsonde nie. Hulle
lewer getuienis. “Die oomblik toe
ek na Jesus gekom het, het die Here
daardie versoeking van my
weggeneem. En sedertdien is ek
nog altyd vry.” Ek ken baie
voormalige dwelmverslaafdes wat
hierdie ondervinding gehad het.
Hulle is gedurende die afgelope
vyf-en-dertig jaar gered in ons
bediening en hulle het daarna nog
nooit weer ŉ verslawingsprobleem
gehad nie. Om die waarheid te sê,
party van hulle is vandag predikante en sosiale werkers.

Maar vir ŉ menigte
Christene is dit ŉ ander storie. Jare
na hulle bekering worstel hulle nog
met kragtige, verwarrende versoeking. ŉ Ou verleiding het weer
losgebreek in hulle – iets wat hulle
gehaat het en nooit weer wou sien
nie. En daardie binding is die een
ding wat hulle weggehou het van
die volheid in God. Dit bring
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skuldgevoel en verwyt in hulle
lewens. En as dit blootgelê sou
word, kan dit hulle ruïneer.

Maar hoe hard hulle ook al
probeer, kry hulle die een
oorblywende sonde nie afgeskud
nie. Met verloop van tyd word
hulle moedeloos. Hulle siel roep
uit: “Hoe lank nog, Here? Wanneer
sal hierdie ketting ooit gebreek
word?” En uiteindelik kom die
duiwel na hulle en sê, “Jy sal dit
nooit regkry nie. Die sonde is vir
altyd in jou! Jy stoei nou al vir jare
met hierdie ding. Jy weet daar is nie
ŉ manier waarop jy geestelik sal
groei in hierdie toestand nie.”

Skep moed, vriend – ek het
goeie nuus vir jou. Jy is besig om te
groei te midde van jou stryd! In
werklikheid is jy dalk besig om te
groei vanweë jou stryd.

Vra vir enige matroos wat al
deur orkane en groot storms moes
stuur. Die golwe kan sy skip
rondgooi soos ŉ krukprop. Die
wind kan die maste rondskud. Dit
mag selfs lyk of die storm die skip
agteruit druk. Maar selfs die mees
gesoute matroos kan dikwels nie
onderskei of sy skip vordering
maak nie. Dieselfde winde wat
dreig om die skip te laat sink, kan
dit dalk juis laat vooruitgaan!

Wees gerus – as jy die vrees
vir God in jou hart het, sal jy baie
sterker uit die storm kom! Jy sien,
wanneer jy met die vyand worstel,
is jy besig om al die genade en krag
van God te beoefen en te gebruik.
En selfs al voel jy verswak, is
daardie genade en kragte besig om
jou te versterk. Om maar een ding
te noem, jy word dringender in jou
gebede. En tweedens word jy
gestroop van alle trots. Die storm is
dus besig om jou op “geestelike
waaksaamheid” te plaas op elke
gebied van jou lewe!
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Wanneer jy met die Heilige
Gees saamwerk in die stryd om jou
sonde dood te maak, groei jy in jou
kennis van die Gees se werk!

Sodra daar teenstand kom,
vermeerder God se genade in ons.
Dink aan wat met ŉ boom gebeur
wanneer ŉ sterk storm woes
daarteen slaan. Die wind dreig om
die boom te ontwortel en dit weg te
sleur. Dit breek takke af en waai die
blare weg. Dit maak die wortels los
en waai die knoppies af. En as die
storm verby is, lyk dinge heeltemal
hopeloos.

Maar kyk ŉ bietjie van
naderby: dieselfde storm wat krake
in die grond veroorsaak het rondom
die boom se stam, het die wortels
gehelp om dieper te gaan. Die boom
het nou toegang tot nuwe dieper
bronne van voedsel en water. En
dis nou gesuiwer van al die dooie
takke. Die knoppies mag weg
wees, maar ander sal teruggroei.
Ek sê vir jou daardie boom is nou
sterker en groei op maniere wat ons
nie sien nie. En wag net tot die
oestyd – want dit gaan meer vrugte
dra!

Dalk is jy op hierdie tydstip
in ŉ storm. Die wind waai hard,
skud jou met geweld en jy dink jy
gaan onder. Geliefde, moenie
paniekerig raak nie! Jy moet weet
dat jy midde in die storm, besig is
om diep geestelike wortels te skiet.
God ontwikkel in jou ŉ dieperwordende nederigheid, ŉ groter
droefheid oor sonde, ŉ groter
honger na sy geregtigheid.

Ander Christene wat nog
nie geestelike oorlogvoering leer
ken het nie, kan dalk neersien op
hulle broers en susters wat worstel
met dinge op maniere wat hulle nie
ken nie. Maar jy het nou nie meer
daardie houding nie. Nou het jy,

vanweë jou eie stryd, meer simpatie
teenoor die swakhede en gebreke
van ander. Hoewel jy nie bewus
was daarvan nie, het die Here die
storm gebruik om in jou die wortels
van Christus se meegevoel dieper te
laat afgroei.

Kortom, God maak van jou
ŉ teken van die kruis – vol letsels,
maar met kennis van stryd en meer
moedig. Jy mag jouself verkleineer
by tye – maar die Here doen dit nie.
Dis ŉ feit dat Hy in sy almag enige
tyd vir jou uit die stryd kon uitruk.
Maar Hy het nie – omdat Hy gesien
het dit bring in jou ŉ groter dors na
Hom tot stand!

Dink daaraan: Jou nuwe
nederigheid, jou nuwe droefheid
oor sonde, jou nuwe honger na
Christus – geen van hierdie dinge
was in jou toe jy nie betrokke was in
geestelike oorlogvoering nie. En
nou word jy al sterker, ten spyte van
jou voortdurende stryd. Alleen deur
geloof het jy weerstand gebied. En
al het jy gestruikel, staan jy altyd
weer op en keer na die kruis terug.
Jy hou vas aan die krag van ŉ
verbondsbelofte. En in die proses
word jy heiliger, nederiger – meer
soos Jesus!
Nogtans probeer die duiwel
jou oortuig dat jou stryd teen sonde
bewys dat jy boos is en op pad na
die hel. Nee – hy is ŉ leuenaar! En
hy het al tallose Christene gevang
met sy duiwelse lewe!

Net ŉ paar weke gelede het
ons bediening ŉ oproep ontvang
van ŉ pastoor se vrou wat duidelik
dronk was toe sy gebel het. Met ŉ
bewerige stem het sy gesê, “Ek wil
net vir julle laat weet daar is
duisende vrouens van pastore wat
drink om hulle pyn te verlig. Dis
wat ek doen. Ek drink in die geheim
om die pyn te verdoof. Ek wil jou
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ook bedank vir jou pragtige
boodskap. Totsiens.”

My hart gaan uit na hierdie
vrou en na die tallose ander
predikantsvroue soos sy. Sommige
verduur koue huwelike wat
geledelik hulle siele vernietig. En
in die geheim wend hulle hul tot
dwelms en alkohol om hulle
innerlike pyn te stil. Maar eintlik
sink hulle net verder af in die
dieptes en smarte van die hel.

Die Skrif sê God sal nie ŉ
geknakte riet breek nie. En dis wat
hierdie arme predikantsvrou nou is
– ŉ riet wat geknak en verniel is. Ek
glo God se Gees sal haar bereik en
haar bedien.

Die Bybel sê ook God sal ŉ
rokende lamppit nie uitblus nie.
Hierdie woord is veral van
toepassing op die pastoor wat
verslaaf is aan internet pornografie.
God sê: “Waar Ek ook al ŉ klein
vonkie sien oorbly, sal Ek dit nie
uitblus nie. Inteendeel, Ek sal
aanhou om daardie vonkie aan te
blaas totdat dit brand en weer
opvlam!”

Wil jy geestelik groei?
Indien wel, vra die Heilige Gees om
sy lig te laat skyn op die een gebied
van jou swakheid of sonde. En
roep na Hom, “Here, ek wil graag
doen soos u Woord verlang. En ek
weet net U het die krag om dit in my
te bereik. Help my asseblief om te
groei in die geloof dat U aan die
werk is in my en my geestelik
opbou!”

God wil hê jy moet nou
weet, te midde van jou storm, dat
Hy langs jou staan. Hy lei jou gees
nat, voed jou siel, en laat sy sterk
wortels posvat in jou. Laat dan die
winde van stryd maar hard waai.
Jou vader is besig om jou voor te
berei vir ŉ groot oes!
********
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PUT TOT PALEIS
“ -wie dit lees, moet dit goed begryp- ” Matteus 24:15.
“So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake
na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand
bring waarvoor Ek dit gestuur het” (Jesaja 55:11).

Ek het eenkeer na ŉ klein
dorpie Nazaretpet naby Tsjennai
gegaan saam met ŉ paar van my
medewerkers. Op daardie tyd het
ek geen voertuig gehad om al die
werkers saam met my te neem nie.
Ek het ook nie geld gehad om ŉ
voertuig te huur nie.
ŉ Vriend van my het vir my
sy voertuig geleen wat gebruik is
om klein goedere te vervoer. In
daardie dae het mense ook in sulke
voertuie gereis. Die voertuig kon
net vyf mense vervoer, maar ons
moes 10 mense akkommodeer.
Op die pad by Ponnamallee
toe die petrol opgeraak het, het ons
na ŉ vulstasie gegaan en petrol
gekooop. ŉ Man in verflenterde
klere het ons klein voertuig fyn
dopgehou en elke muntstuk saam
met ons getel vir die koop van die
petrol! Dit was my gewoonte om
een van my kaartjies aan die
petroljoggie te oorhandig met ŉ
glimlag. Op my kaartjie was
gewoonlik my adres aan die een
kant en ŉ Bybelvers op die ander
kant. Op daardie dag het die kaartjie
wat aan die petroljoggie gegee is,
die volgende vers op gehad: “Glo in
die Here Jesus, en jy sal gered word,
jy en jou huisgesin” (Handelinge
16:31). Die petroljoggie wat die
vers gelees het, het breed
geglimlag.
Die verflenterde man wat
hierdie dinge staan en dophou het,
het na my toe gehardloop en my

beleefd gevra of hy ook een kon
kry. Ek het dit met plesier vir hom
gegee soos hy gevra het en ons het
vertrek na ons bestemming.
Na byna twee jaar, het ek ŉ
foonoproep gekry. Die persoon wat
my gekontak het, het die volgende
gesê:
“Broer, byna twee jaar
gelede was ek ŉ moedelose man wat
my lewe gehaat het en ek het mense
van verskillende afkoms dopgehou
by ŉ vulstasie. Terwyl ek jou span in
ŉ afleweringswa dopgehou het by
die vulstasie, is ek baie beïndruk
deur jou jeugdige entoesiasme en
leierskap. Die Woord van God wat
op jou kaartjie gedruk was, het my
geraak hoewel ek geen geloof in
God gehad het nie. Die Woord van
God het hoop gebring en lewe
gegee aan hierdie moedelose man.
Ek het nuwe hoop en ŉ doel in die
lewe gekry uit daardie Woord van
God. Ek het met nuwe vertroue in
die lewe teruggekeer na my eie
dorp. Ek het aangesluit by die
BYBELKORkursus wat u aanbied.
Deur hierdie kursus het ek die Here
Jesus Christus aangeneem as my

persoonlike Saligmaker, is gedoop
en het ŉ kind van God geword.
Hierna het ek ŉ klein saak begin en
was suksesvol daarmee. Ek stuur ŉ
klein bydrae vir die aankoop van ŉ
voertuig vir u bediening.”
Hy het gedoen soos hy
beloof het. Dis belangrik om
daarop te let dat ons vir die eerste
keer ŉ klein bussie vir ons
dienswerk met daardie bedrag
gekoop het.
Liewe vriende, somtyds
word die klein dingetjies wat ons
doen tot eer van God nie raakgesien
en deur almal erken nie. Laat jou
mislukkings en teleurstellings in
die lewe jou dink dis nutteloos vir
jou om dag en nag te werk? Moenie
treur nie. Die Hemel sien elke klein
dingetjie wat ons doen. Eendag sal
die vrug op elke werk aan die lig
kom. Onthou hierdie dinge en gaan
voort met jou werk en bediening.
Die oorwinning is verseker. Mag
God julle seën!
“Werp jou brood op die
water, eendag kry jy dit terug”
(Prediker 11:1).

********

ŉ Versoek in liefde gerig

As you all know we are hard-pressed to meet several needs like
the salary of the staff, expenses on the purchase of paper and also the
travel expenses. Generally we never ask others to meet our financial
needs. But we request those who truly love this ministry to send your
offerings and support this Ministry. The Lord will surely bless you.
-Redakteur
Echo of His Call
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