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DIE HEILIGE SKRIF
Memoriseer asseblief hierdie gedeelte.

SPREUKE 2:1-9
1. My seun, neem aan wat ek jou
sê, maak wat ek jou voorskryf
jou eie,
2. hou jou ore oop vir die
wysheid, span jou in om te
verstaan.
3. Roep insig by, vra na gesonde
begrip.
4. Soek dit soos jy silwer sou
soek, spoor dit op soos 'n
verborge skat.
5. Dan sal jy weet hoe om die
Here te dien, sal jy ontdek wat
dit is om God te ken.
6. Dit is die Here wat die
wysheid gee, uit sy mond kom
die kennis en die insig.
7. Hy laat eerlike mense sukses
behaal en Hy beskerm dié wat
onberispelik lewe.
8. Hy sien toe dat reg geskied,
Hy hou wag oor die pad van sy
troue dienaars.
9. As jy aanneem wat ek jou sê,
sal jy insig kry in wat regverdig
en reg en billik is en sal jy op die
goeie pad bly .

No. 3

Dus is julle geloof nie op die
wysheid van mense gegrond nie,
maar op die krag van God
Br. M. Paulraj
Ons geloof moet gebou
wees op die sterkte en krag van God
en nie op die wysheid van mense
nie. Die wysheid van hierdie wêreld
is dwaas voor die Here. “Waar is die
wysgeer van hierdie wêreld nou?
Waar die skrifgeleerde? Waar die
slim woordvoerder? Het God nie
die wysheid van die wêreld tot
onsin gemaak nie?” (1 Korintiërs
1:20). Die mens verkry sy wysheid
deur te sien, hoor, proe, ruik en
voel. Maar dit het sy eie
beperkings. Dit verskil van mens
tot mens. Maar die krag van die
Here is onbeperk. Dit is bo die
begrip van die mens.
ŉ Mens moet goddelike
dinge met God sŉ vergelyk. Dit is
onmoontlik om goddelike dinge
met menslike wysheid te begryp.
As ons goddelike dinge wil ken,
moet ons die Gees van God in ons
hê. ŉ Mens kan in drie toestande
wees; in gees, in siel en in liggaam.
Wanneer hy in die liggaam is, dink
hy aan die wêreld; wanneer hy in
die siel is, dink hy oor liefde, goeie

(1 Korintiërs 2:5)
maniere, liefde teenoor
medemense, ens.; maar wanneer hy
in die gees is, is hy in ŉ verhewe
staat en dink oor God en hemelse
dinge en voer gesprek met God.
Wanneer die Gees van die Here in
hom woon, is hy in staat om
gesprek te voer met God. Hy is in
staat om die dinge te verstaan wat
vir God lieﬂik is. Niemand ken die
dinge van God nie, behalwe die
Gees van God (1 Kor. 2:1). Laat ons
dus nie in die gees van die wêreld
wees nie maar in die Gees wat van
God is, sodat ons die dinge mag ken
wat vrylik deur God aan ons
geskenk is. Ons moenie probeer om
die dinge van die hemel met
menslike wysheid te sien nie. Dit
moet geken word met die hulp van
die Heilige Gees deur vergelyking
van geestelike dinge in die gees.
Ons geloof moet gebou wees op die
krag van God. Die krag van God
word geopenbaar deur sy Woord.
Wat die Here eenmaal gesê het, is
gesê. Dit sal nie verander word nie.
Jesus het gesê,
... verv. op bls. 3
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van julle geliefde broer...
“Hulp kom net van die Here af,

ECHO GROUP

U laat dit goed gaan met u volk ” (Psalm 3:8)

Ons Sendingopdrag
Ons moet die huidige generasie onderrig
in die onvervalste leer van die ou, vroeë
Apostels. Dit is die behoefte van ons tyd.
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Liewe vriende in Jesus Christus,
Die beste groete in die wonderlike Naam van ons Here en
Verlosser, Jesus Christus!
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Ons was nie in staat om die Echo of His Call vir Julie hierdie jaar te
publiseer nie vanweë die inperking. Dankie vir julle ondersteuning en
gebede.
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(Nehemiah Bible College Board Meeting, July 2021)

In hierdie dae moet ons ook allerlei lyding die hoof bied in die
bediening sowel as in die lewens van God se kinders. Selfs nou is ŉ paar
van ons medewerkers nie gesond nie. Ons vra dus julle vurige gebede vir
ons beskerming en welstand.

Ons onthou julle gereeld in ons gebede. Ons bid dat COVID-19
onmiddellik moet ophou. Ons God Jesus Christus sal julle en julle
geliefdes bedek deur sy genade en vir julle sorg.

Our Ministries: ECHO OF HIS CALL Monthly Magazines (16 languages)

BIBLECOR

- Postal Courses (3 languages)

Theological Correspondence Courses (2 languages) Church Planting  Nehemiah Bible Colleges Gospel Printing Press
Great Commission Partners  St. Paul’s Matriculation School Crusades Community Development
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“...Kyk, Ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie…”
(Openbaring 3:8).

My gebed vir julle is dat God julle meer en meer sal seën en in staat stel om voorwaarts te gaan met nuwe
mag en krag, wysheid en ŉ lang lewe.
Julle dienaar in Christus Jesus,

Ons hoop om van julle te hoor.
PASTOOR S. SAM SELVA RAJ & ALEX SAMSON SAM.
(+91) 98412 71858 / 98410 71858
E.mail : samselvaraj333@gmail.com
v e r v. v. b l s . 1

Die hemel en die aarde sal
verbygaan,
maar my woorde sal nie verby
gaan nie. (Matteus 24: 35)
Dus, ons geloof moet op die Woord
van God en op sy beloftes gebou
wees.
“Om te glo, is om seker te wees
van die dinge wat ons hoop, om
oortuig te wees van die dinge wat
ons nie sien nie” (Hebreërs 11:1).
Ons moet seker wees van
dit waarop ons hoop. Ons hoop
moet groei tot geloof. Ons glo dat
die hemel gemaak is deur die
Woord van God. Ons glo ook dat
die hemel en hel bestaan, hoewel
ons dit nie met ons oë sien nie. Hoe
ons glo? Ons glo deur die krag van
God wat ins sy Woord gevind word.
Wêreldse wysheid ken nie al
hierdie dinge nie. Want hulle soek
tekens en wonders.
Die opgestane Jesus het aan
Thomas gesê, “...Glo jy nou omdat
jy My sien? Gelukkig is dié wat nie
gesien het nie en tog glo” (Johannes
20:29). Ware geloof is die geloof
wat glo hoewel dit nie sien nie.
Want ons Here is die Een wat oor
dié dinge praat wat nie bestaan nie
asof hulle wel bestaan. Kyk na die
Here se wonders in sy skepping.
Toe die Here aan Abraham
gesê het “Ek het jou die vader van
baie nasies gemaak” was daar niks
om te glo nie. Tog het Abraham die
Here geglo en God het hom dit tot
geregtigheid gereken. Om die
Woord van God te gehoorsaam sal
vir ons tot geregtigheid gereken
word.

Abram was 75 jaar oud toe
die belofte van die Here tot hom
gekom het, en Saraï was 65. Maar
hy moes nog 25 jaar wag voordat
die beloofde seun gebore sou word.
Vir Abraham op 100 en Sara op 90
was die opvatting dat die liggaam
van Abraham dood was en die skoot
van Sara leeg en dood. Die wysheid
van die wêreld sou sê dat hulle
reeds oud was en dat daar geen kans
meer was om ŉ kind te kry nie.
Maar die wysheid van hierdie
wêreld is dwaas voor die Here.
Abram het die Here geglo. Hy het
geloof gehad in die krag van die
Here. “Hy het nie in ongeloof begin
twyfel aan die belofte van God nie,
maar hy is in sy geloof versterk en
het aan God die eer gegee”
(Romeine 4:2.) Hy was seker van
die saak wat hy nie gesien het nie
Toe die Here vir Abraham
beloof het dat sy nageslag groter
sou wees as die sterre van die hemel
het dit nie onmiddellik gebeur nie.
Maar hy het vasgehou aan die
belofte van die Here sonder om te
twyfel en is versterk in sy geloof.
Abraham het sy geloof nie op
homself gebou nie, maar in die krag
van die Woord van die Here en dit
het die vrug gehad van ŉ
onwrikbare sekerheid. Hyhet
geweet dat die Een wat dit belowe
het, in staat is om dit te doen. Die
wêreld sou hom uitgelag het. Maar
hy was standvastig in sy geloof. Die
Bybel sê: “...Sara het swanger
geword en in Abraham se
ouderdom vir hom 'n seun in die
wêreld gebring. Dit het gebeur op

die tyd wat God vir Abraham beloof
het (Genesis 21:2). Abraham het sy
seun Isak genoem. “…Die
regverdige sal uit die geloof lewe”
(Romeine 1:17).
Kom ons kyk na die lewe
van Job. Hy het ŉ goeie getuienis
van God gekry. Maar ŉ erge ramp
het hom skielik oorval. Al sy
rykdom was weg; al sy kinders is
dood, sy liggaam is aangetas deur
pynlike swere van sy voetsole tot
die kroontjie van sy kop. Hy het nie
geweet wat om te doen nie. Hy het
aanhou vra waarom dit met hom
gebeur het. Sy vrou het vir hom
gesê, “Bly jy nog steeds vroom?
Vervloek God en sterf!” Soveel
pyn!
Toe hulle hoor van die
beproewing van Job, het sy vriende
uit ver lande na hom gekom om
saam met hom te rou en hom te
troos. Hulle kon Job nie herken nie.
“... Sewe dae en sewe nagte lank het
hulle op die grond by hom gesit
sonder om 'n woord met hom te
praat, want hulle het gesien dat sy
smart baie groot is “ (Job 2:13).
Job het die een vraag na die
ander gevra oor hoekom hierdie
pyn oor hom gekom het. Niemand
kon hom ŉ oortuigende antwoord
gee nie. Sy vriende het so baie
dinge aangevoer vir sy ongelukkige
situasie. Nograns het Job nie die
antwoord gekry op wat die rede was
vir sy lyding nie. Hy het aangehou
met die vraag, “Hoekom?” Hy het
sy vriende se antwoorde beskryf as
sinloos! (Job 16:2).
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Sy hoop op die wêreld het
uitmekaar geval. Sy vriende kon
hom nie troos nie. Maar sy geloof in
sy Skepper en in sy krag het
geensins verminder nie.
Ek weet dat my Losser leef,
uiteindelik sal Hy op die aarde
triomfeer!
Selfs nadat hierdie siekte my
vel weggevreet het,
sal ek nog lewe en God sien.
Ek sal Hóm sien,
met my eie oë sal ek Hom sien,
Hom en niemand anders nie (Job
19:25-27).
Die Here wat gesê het, “..Ek
sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in
die steek laat nie” (Hebreërs 13:5),
het met Job gepraat uit die
stormwind. Toe die Here met Job
gepraat het, het sy twyfel soos mis
verdwyn. Hoewel sy vriende hom
nie uit sy ongelukkige situasie kon
help nie, selfs na ŉ langdurige
debat, het die Here hom gered uit sy
beproewing die oomblik toe Hy
met hom gepraat het. Job het
homself oorgegee aan die Here en
besef watter mag en sterkte die
Here het. Hy het besef dat sy
regverdigheid soos vuil ou lappe
was voor die Here. Hy het ook ŉ
besef gekry van die heerskappy van
die Skepper oor sy skepsel. Hy het
geleer dat hy klei was in die hand
van die Pottebakker. Hy het
homself totaal oorgegee aan die
Here.
Hoewel sy rykdom alles
weg was en hy getref was met
verskriklike swere, is Job se geloof
in sy Here nie beskaam nie. Hy het
vas geglo dat hy sy Here sou sien,
selfs al sou sy vel vernietig word.
Daardie geloof het hom gered.
Satan kon sy geloof nie skud nie. Sy
geloof was gevestig op die krag van
God en nie op die wysheid van
mense nie. Dus het die Here hom
geëer daarvoor. God het sy las
verlig. Hy is dubbeld geseën. As die
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toets wat God toelaat, met geduld
verduur word, sal die resultaat
groter heerlikheid wees. Die geloof
van die persoon sal versterk word.
Laat ons Hebreërs hoofstuk elf in
praktyk uitleef!
Die getroues sal die
heerlikheid van God sien. Toe een
van die leiers van die sinagoge na
Jesus gekom het en gesê het sy
dogter was op haar sterfbed en Hom
ernstig gesmeek het om sy hande op
haar te lê, het Jesus saam met hom
gegaan. ŉ Groot menigte het Hom
gevolg en om Hom saamgedrom.
Intussen het ŉ sekere vrou wat
twaalf jaar lank aan bloedvloeiing
gely het, gehoor dat Jesus daarlangs
sou kom. Sy wou Hom aanraak op
een of ander manier en het na Hom
gehardloop. Die Bybel sê sy het
baie gely van verskillende dokters.
Sy het alles wat sy gehad, al
uitgegee en was nog glad nie beter
nie, eerder erger. Die gedagte dat sy
ŉ vrou was en so ŉ lelike siekte
gehad het, hoe kon sy aan Jesus
raak, het haar nie gekeer nie. Sy het
volledig geglo dat haar beproewing
sou verdwyn as sy Jesus sou
aanraak of ten minste sy klere. Haar
geloof in die wêreld (dokters) het
haar nie genees nie. Dit was die
enigste hoop wat vir haar oorgebly
het. Dit was haar geloof in Jesus. Sy
het haar geloof in die krag van die
Here behou. Sy het tussen die skare
mense ingedring. Sy kon nie aan
Jesus raak nie, maar net aan sy
kleed. Haar geloof het haar gered
uit haar beproewing. Die vloei van
bloed het onmiddellik opgehou. Sy
het genesing in haar liggaam
gevoel.
Omdat Hy geweet dat daar
krag van Hom uitgegaan het, het
Jesus omgedraai in die gedrang en
gesê, “Wie het my klere
aangeraak?” Maar sy dissipels het
vir Hom gesê, “U sien dat die
menigte U verdring en U vra, Wie

het my aangeraak?” Jesus het
rondgekyk. Maar die vrou wat van
vrees gebewe het, en besef het wat
met haar gebeur het, het gekom en
voor Jesus neergeval en hom die
volle waarheid vertel. Jesus het vir
haar gesê,
“Dogter, jou geloof het jou
gered. Gaan in vrede. Wees vir
goed van jou kwaal genees!”
Markus 5:34.
Liewe broer en suster, julle
kan moedeloos wees oor baie van
j u l l e b e h o e f t e s . Vo e l j u l l e
moedeloos omdat julle nie geseën
is met ŉ kind nie? Die God van
Abraham is vandag met julle!
Moenie ontsteld wees nie! Die Here
sê :
Sou Ek die moederskoot laat
oopgaan
en nie 'n geboorte laat
plaasvind nie? vra die Here.
Of sou Ek wat geboortes laat
plaasvind, die moederskoot
toesluit?
vra jou God. (Jesaja 66:9).
Abraham en Sara het nie
geloof gehad in hulle eie krag nie.
Hy het geweet dat sy liggaam dood
was. Sara het ook geweet dat haar
skoot dood was. Tog het hulle
geloof behou in die beloftes van
God. Hulle het gestaan op die
sterkte en die mag van God. Hulle
het net een gedagte gehad – dat die
Here vir hulle ŉ kind sou gee. God
was getrou aan sy belofte. Die Here
is nie ŉ mens wat sal verander nie.
Hy is die almagtige God. Al sy
beloftes is voor jou met dieselfde
krag. Kies jou belofte en hou vas
daaraan. Werp jou las op die Here.
Hy sal jou geloof eer. Hy sal
wonders in jou lewe bewerk.
Die Here sê, “Voordat Ek
jou in die moederskoot gevorm het,
het Ek jou geken” (Jeremia 1:5).
Moenie bang wees nie. Jy mag dalk
deur menige versoeking beproef
... 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 - 2021 September 19 Tot Oktober 18
(Haal asseblief hierdie blad uit, vou dit en hou dit in jou Bybel en bid voortdurend)

SAKE VIR LOF EN DANK
September 19 : Loof God vir die senior lede van
ons Moederkerk.
September 20 : Loof God omdat Hy in ons
behoeftes voorsien het in die
afgelope maand.
September 21 : Loof God vir ons Evangeliese
Drukpers en die volgehoue
funksionering daavan deur
bekwame personeel.
September 22 : Loof God vir die pastore en lede
van al die kerke.
September 23 : L a a t o n s G o d d a n k v i r s y
oorvloedige seëninge op ons
betrokkenheid by Uiteenlopende
Bedienings sedert 1969.
September 24 : Loof die Here vir die Hoof,
Onderwysers en ander personeel
van ons St. Paul's Matriculation
School.
September 25 : Laat ons God dank wat vir ons
meer studente gegee het vir ons
B Y B E L K O R en Teologiese
Korrespondensiekursusse.
September 26 : Dank God vir die Sondagdienste
en boodskappe in ons
Moederkerk.
September 27 : Loof die Here vir sy oorvloedige
seëninge wat Hy uitstort op ons
kantoorwerkers en veldwerkers.
September 28 : L a a t o n s G o d l o o f v i r d i e
beveiliging van ons sendelinge en
hulle gesinne in die arbeidsveld.
September 29 : L o o f G o d v i r o n s
Staatkoördineerders en hulle
gesinne.
September 30 : Laat ons God prys vir ons
G e b e d s v e n n o t e ,
subskripsievennote,
Geloofsgenote en Groot Opdragvennote en hulle gesinslede.
Oktober 01 : Laat ons God loof vir ons
Nehemia Bybelkolleges.
Oktober 02 : Vir die mederedakteurs van ons
ECHO OF HIS CALL en vir
hulle gesinne.

Oktober 03

Oktober 04
Oktober 05

Oktober 06
Oktober 07
Oktober 08
Oktober 09
Oktober 10
Oktober 11
Oktober 12
Oktober 13
Oktober 14
Oktober 15
Oktober 16
Oktober 17
Oktober 18

: Ons Here beveilig steeds ons
Senior Pastoor S. Sam Selva Raj
en sy gesin teen alle bose magte.
SAKE VIR GEBED
: Bid tot God vir die gesondheid
van ons kantoor-, drukpers-,
skool- en ander personeel.
: Bid vir die goeie gesondheid en
veilige bewaring van ons
Mederedakteur vir Engels, Br. M.
Paulraj.
: Bid vir die voorsiening in al ons
behoeftes in hierdie maand.
: Bid vir die beskerming van alle
mense te midde van die
gevaarlike COVID – 19.
: Bid tot God vir die beskerming
van die sendelinge in die
arbeidsveld.
: Bid vir die veiligheid van alle
mense in die wêreld.
: Bid vir eenheid en vrede onder
alle nasies.
: Bid vir al die aktiwiteite van ons
bediening.
: Bid vir die spoedige heropening
van skole en kolleges in ons land.
: Bid vir ons Vennote en
Staatkoördineerders.
: Bid tot God vir seën op al die
Christelike organisasies en die
sendelinge.
: Bid vir die volkome bevryding
van dwelmverskaafdes en
boosdoeners.
: Dat God in genade die volkome
uitroeiing van die Coronavirus
op die wêreld sal gee.
: Bid dat God ons in staat stel om
die Woord van God te versprei na
onbereikte plekke in Indië.
: Dra in gebed ons Senior Pastoor
S. Sam Selva Raj en sy gesin op
vir bewaring teen alle bose
magte.
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word. Wees sterk in die Here. Die
wêreld sal dalk nie daarin slaag om
jou te troos nie. As iemand jou kan
troos, sal dit ons Here Jesus
Christus wees. Hy sal geen
versoeking toelaat wat jy nie kan
verdra nie. As jy geteister word
deur ŉ versoeking, moenie
ontmoedig word en na die
hulpelose wêreld hardloop nie.
Niks sal gebeur sonder dat Hy
daarvan weet nie. As versoeking
kom, sal die Here jou ook ŉ uitweg
gee. A s ons die versoeking
geduldig verduur, sal die Here alles
wat waardeloos is, verwyder en ons
geskik maak om sy seëninge te
ontvang. Uiteindelik sal die Here
groter heerlikheid aan ons skenk.
Dink aan die lewe van Job. Hoewel
al sy rykdom en kinders van hom
weggeneem is, was daar geen
afname in sy geloof in die Here nie.
Hy het die geloof gehad dat al sou
sy vel vernietig wees, sou hy sy
Here sien in die vlees. Die stem van
God het hom getroos. Hy is geseën
met meer as wat hy tevore gehad
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het. Wat die omstandighede ook al
Soos Abraham, Job en die
mag wees, wees getrou aan die arme vrou, plaas jou geloof in die
krag van God. Uiteindelik is hulle
Here. Die Here sal jou help.
geëer
daarvoor. So sal jy ook geëer
Daar sal ellende wees in
hierdie wêreld. Maar, soos Jesus die word. Moenie jou geloof vestig op
wêreld oorwin het, sal dié wat in jou eie krag nie. In ons swakheid
Hom glo, die gesag hê om die help die Heilige Gees wat in ons
wêreld te oorwin. Siekte en woon ons ... pleit vir ons met
moeilikhede mag oor jou pad kom. versugtinge wat nie met woorde
Maar een ding moet ons doen. Ons gesê word nie (Rom.8:26).Wanneer
moet nie op onsself vertrou nie, jou gees worstel met die Gees van
maar ons geloof in die krag van die God vir jou behoeftes sal die
Here plaas. As ons sê dat die Heilige Gees vir jou intree. Daar is
dokters van die wêreld ons van immers net een God, en daar is net
siekte kan verlos, mag ons soms in een Middelaar tussen God en die
die steek gelaat word. Die arme mense, die mens Christus Jesus;
vrou het vir twaalf lang jare gely. wat Homself as 'n losprys vir almal
Die dokters kon haar nie bevry nie. gegee het. Dit was op die bestemde
Uiteindelik het sy haar geloof op tyd die bewys van die bedoeling
haar Skepper gevestig. Haar gees van God (1 Timoteus 2:5, 6). “Ek
het uitgeroep na haar Skepper. As jy sal die Vader vra, en Hy sal vir julle
met die Here worstel in een gees vir 'n ander Voorspraak stuur om vir
ŉ spesiﬁeke saak soos Jakob met ewig by julle te wees.” Die Heilige
die Here geworstel het en gesê het, Gees sal vir ons intree by die Here.
“...Ek sal U nie laat gaan nie, tensy Julle sal wonders sien in julle lewe.
Dus is julle geloof nie op
dat U my seën” (Genesis 32:26), sal
die
wysheid
van mense gegrond
die Heilige Gees wat in jou woon,
by jou aansluit en intree by die nie, maar op die krag van God
Vader en Hy sal jou gee waarvoor jy (1 Korintiërs 2:5).
vra.
aaaaaaaaaa

(Boodskap gelewer deur Pastoor Sam Selva Raj in die Moederkerk)

Estd.:1992

ECHO GROUP
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: Certiﬁcate Course / Diploma in Theology
Qualiﬁcation : 10th Standard
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(Evening Classes - Chepauk)
Qualiﬁcation
: 10th Standard
C. Th. - One Year
Dip. Th. - Two Years
For more Details & Application Forms Please Contact:

Pastor S. Sam Selva Raj, Founder - President

Nehemiah Bible College
E.mail : sam@echoofhiscall.org / biblecor@yahoo.co.in

95661 31858
Website : www.echoofhiscall.org / www.stpaulsmatriculation.com
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DIE ONUITSPREEKLIKE LIEFDE VAN JESUS
“… Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan ...” (Ef. 3:19)
Br. M. Paulraj
Paulus wil hê ons moet weet
wat is die wydte, lengte, diepte en
hoogte van die liefde van Christus
wat ons verstand te bowe gaan. Die
liefde van Christus is bo die begrip
van menslike kennis. Om die liefde
van God te ken, wil Paulus hê ons
moet versterk word deur sy Gees in
die innerlike mens. Christus moet
in ons harte wooon deur geloof.
Hoekom word die liefde van
Christus bestempel as een wat die
verstand te bowe gaan? Ons weet
Christus het vir ons gesterf. Maar
ons moet weet wat ons was toe
Christus vir ons gesterf het.
God het die mens geskape
na sy beeld. God het aan die mens
eer en heerlikheid geskenk. Hy wou
hê die mens moet oor alle skepsels
heers. Maar toe die mens gesondig
het, het hy die heerlikheid van God
verloor.
Hoekom het God die mens
geskep? God wou hê die mens moet
sy lof verkondig. God wou ŉ nasie
hê wat Hom vir geslagte lank sou
aanbid. Maar die Bybel sê God was
bedroef en dit het Hom diep gegrief
dat Hy die mens geskep het omdat
hulle optrede korrup was. Hoe het
die mense dinge vir hulleself
bederf?
Die Here sê, “... hulle het
My verlaat, vir ander gode offers
gebring en voor hulle eie
handewerk in verering gebuig”
(Jeremia 1:16). Die Here het die
mense van Israel uit Egipte gebring
na ŉ land van oorvloed, om te geniet
van die vrugte en die goedheid.
Maar hulle het die land van die
Here besoedel en sy erfenis tot ŉ
gruwel gemaak (Jeremia 1:7). Die

Here vra, “ Watter onreg het julle
vaders in my gevind dat hulle ver
van My afgedwaal het?”
Ons weet hoe die Here die
mense van Israel gered het uit die
hande van die farao. Die Here het
tien plae gestuur om die Egiptenare
te gronde te rig. Die tiende plaag
was verskriklik en vernietigend.
Dit het die eersgeborenes van al die
vee en mense gedood. Die farao het
toegegee en die mense van Israel
toegelaat om Egipte te verlaat. Toe
het hy weer sy hart verhard. Toe hy
hoor dat die vollk Israel op die rand
van die Rietsee was, het hy gevoel
dit was tyd vir hom om wraak te
neem. Hy het sy hele leër gestuur
om die volk van Israel in die
woestyn te vernietig. Die mense het
na Moses uitgeroep. Maar Moses
was vol vertroue. Hy het die Here
geken wat hom gelei het. Hy het vir
die mense gesê die Here sal vir
hulle veg. Ja, die Here het ŉ groot
storm gestuur en die Rietsee
gekloof. Die mense het die see
oorgesteek asof hulle op droë land
geloop het. Toe die Egiptenare
probeer het om dieselfde te doen,
het die see hulle ingesluk!

Toe die volk Israel naby die
Jordaanrivier kom, kon hulle dit nie
oorsteek nie, want dit was in vloed.
Die Here het ŉ wonderwerk gedoen
om die rigting van die rivier te
verander, en die mense kon maklik
oorsteek. Die Here het menige
wonderwerk gedoen totdat die volk
Israel die beloofde land bereik het.
Die Here het die bitter water van
Mara soet gemaak. Hy het 'manna'
uit die hemel gegee om die mense te
voed. Die volk Israel was lewende
getuies van die wonderwerke van
die Here. Maar toe hulle die
beloofde land beërf het, het hulle
die Here vergeet wat hulle gedra het
soos ŉ man sy seun op sy skouers
dra.
Die Here kla dat sy mense
twee euwels begaan het: “…Hulle
het My, die bron van lewende
water, verlaat, en hulle het vir hulle
waterbakke uit klip gekap,
waterbakke wat gebars is en nie
water hou nie” (Jeremia 2:13). Die
Here vra, “...Toe Ek jou geplant het,
was jy 'n goeie wingerdstok, opreg
gekweek, maar hoe het jy nie
verander in onkruid, in 'n wilde
wingerdstok nie!” (Jeremia 2:21).

NUUS
My regering is trots daarop om ŉ effektiewe
voorbeeld van deelnemende bestuur te wees: P. M.
Narendra Modi.
Eerste Minister Narendra Modi het Maandag gesê dat
MyGov, ŉ platform van die Indiese regering vir burgerlike
betrokkenheid, trots is daarop om ŉ effektiewe voorbeeld
van deelnemende bestuur te wees en ŉ stem gee aan die
jeug.
Modi het dit gesê in antwoord op die voltooiing van die platform se sewe jaar. Dit
is van stapel gestuur in 2014 nadat hy Eerste Minister geword het.
(The Economic Times News, 16.08.2021)
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Die Bybel sê dat almal gesondig het
en dit ontbreek hulle aan die
heerlikheid van God.
Die Here het ŉ verhewe
plan gehad vir die menslike ras.
Maar die mens het bewys dat hy die
liefde en genade van God nie
waardig was nie. Die Here Jesus het
gesê, “Hoe dikwels wou Ek jou
kinders bymekaarmaak soos 'n hen
haar kuikens onder haar vlerke,
maar julle wou nie!” (Lukas 13:34).
Nogtans het God ŉ plan
gehad om sy kinders te red uit die
kloue van die sonde. Die plan is
geopenbaar in Johannes 3:16.
“God het die wêreld so lief
gehad dat Hy sy enigste Seun gegee
het, sodat dié wat in Hom glo, nie
verlore sal gaan nie maar die ewige
lewe sal hê”.
Die Bybel sê God het die
wêreld so lief gehad dat Hy sy
enigste Seun gegee het sodat sy
mense nie verlore sou gaan nie. Wie
ook al in Jesus glo, sal nie verlore
gaan nie, maar die ewige lewe hê.
God het nie dieselfde liefde betoon
selfs aan die engele nie.
Toe Simeon die Kind Jesus
gesien het in die tempel, het hy
v e r k l a a r, “ o m d a t m y o ë u
verlossing gesien het” (Lukas 2:30,
31). Hierdie verlossing is vir 4000
jaar nie aan die wêreld geskenk nie.
Maar die Here was so genadig dat
hy dit aan jou en my geskenk het.
Dit is die liefde wat bo menslike
begrip is. Toe ons nog verraaiers
en sondaars was, het God sy Seun
gestuur om ons te red. Dit is
wonderlik in ons oë!
Die Bybel sê die loon van
die sonde is die dood. Oor die
oortreding van ons voorouer Adam
het ons die sonde geërf. Mense het
brandoﬀers en ander oﬀers gebring.
Maar God het geen behae daarin
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gehad nie. Die Bybel sê, “Omdat
die bloed van bulle en bokke
onmoontlik die sondes kan
wegneem” (Hebreërs 10:4). Dus
het die Here in Jesus ŉ 'liggaam'
voorberei as ŉ oﬀer. Dit was die wil
van God dat sy eniggebore Seun sy
bloed sou laat vloei en vir die
wêreld sou sterf. “Omdat God dit so
wou, is ons vir Hom afgesonder
deurdat Jesus Christus sy liggaam
as oﬀer gebring het, eens en vir
altyd” (Hebreërs 10:10).
Toe ons dood was in ons
oortredings en sondes, het Jesus
versoening gebring deur sy dood
aan die kruis. “Hiérin is God se
liefde vir ons geopenbaar: sy
enigste Seun het Hy na die wêreld
toe gestuur sodat ons deur Hom die
lewe kan hê. Werklike liefde is dít:
nie die liefde wat ons vir God het
nie, maar die liefde wat Hy aan ons
bewys het deur sy Seun te stuur as
versoening vir ons sondes” (1
Johannes 4:9-10).
Liewe vriende, hoewel ons
onwaardig was om die liefde van
God te ontvang, het die Here sy
liefde op ons uitgestort deur sy
eniggebore Seun Jesus Christus na
die wêreld te stuur om sy bloed te

stort en aan die kruis te sterf. Jesus
het Hom nie teëgesit nie. In sy
ergste verhoor en kruisiging het
Jesus sy woord gehou en die wil van
die Here vervul. Vir ons is dit iets
ongelooﬂiks. Dit is waarom Paulus
ons aanspoor om vervul te word
met die Gees van God en die
innerlike mens te versterk om die
wydte, lengte, diepte en hoogte van
die liefde van God te ken. Laat ons
die liefde van God in die regte
perspektief verstaan. Kom nou
meteens na die kudde van Christus.
Die Bybel sê, “die bloed van Jesus
Christus reinig ons van alle sonde”.
“Kom na my toe, almal wat moeg
en oorlaai is, en ek sal julle rus gee”
(Matteus 11:28).
Die Here het op ons die
liefde uitgestort wat kennis nie kan
verstaan nie. As ek en jy die liefde
van God verstaan, is ons gelukkige
mense. Hoe kan ons ons liefde
betoon aan die Here wat ons
vrygemaak het van sonde?
“Die liefde vir God bestaan dan
daarin dat ons sy gebooie
gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie
moeilik om te gehoorsaam nie”
(1 Johannes 5:3).
ssssssssssssss

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/oor d 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 Elbe Smit
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.

Meld asb. u naam en naam van u dorp/stad op die
bankdepositostrokie wanneer u donasies deponeer
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P UT TOT PALEIS
(Lewenservarings van Pastoor S. Sam Selva Raj)
“Wie dit lees moet dit goed begryp” Matteus 24:15

“Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet…” (Spreuke 16:20)
Na die eerste paar jaar van
my bediening het ek die begeerte
ontwikkel om te weet hoe
Christelike werkers van God in
hulle lande leef, hoe hulle hul
geestelike lewe lei en hoe
dienswerk in ander nasies uitgevoer
word. Maar in daardie dae het ek
nie finansiële ondersteuning of die
ondersteuning van mense gehad nie
en ek het ook ŉ gebrek aan
geestelike talent gehad.
Tot my eie verbasing het ek
die moed gehad om in my dagboek
te skryf van my planne vir die jaar
1989, dat ek Malesië sou besoek in
die maand Augustus. Later het ek
daarvan vergeet vir byna 3 maande.
Maar skielik een dag het ek dit
raakgesien in my dagboek en besef
dat die dae van my besoek aan
Maleisië vinnig besig was om nader
te kom. Ek het nie geweet wat om te
doen nie en dus het ek die saak in
gebed na die Here gebring. “Moet
oor niks besorg wees nie, maar
maak in alles julle begeertes deur
gebed en smeking en met
danksegging aan God bekend.”
(Filippense 4:6).
Dae het verbygegaan en
niks het gebeur nie. Ek het geweet
ek kon nie oorsee gaan om die
Woord te bedien nie. Maar ek het
nie my geloof in God verloor nie.
Ek het die geleentehid
gekry om ŉ broer te ontmoet wat
baie na lande soos Maleisië gegaan
het om die Woord van God te

bedien. Ek het hom vertel van my
begeerte om oorsee te gaan. Hy het
my aangeraai om hom te ontmoet
by sy huis in Tsjennai om verdere
inligting en raad te kry oor die saak.
Dus het ek een oggend na sy huis
gegaan. Hy het my vertel dat hy
besig was met ander werk daardie
dag en my gevra om hom die
volgende dag te ontmoet. Toe ek die
volgende dag gaan, het hy my gevra
om op ŉ volgende dag te kom. So
het dit aangehou vir ŉ maand en
intussen het dit my tyd en geld
gekos. Uiteindelik het ek besef hy
wou my nie help in hierdie saak nie.
Later, het hy op ŉ dag vir my
gesê, “Jy kan nie Maleisië toe gaan
nie. Net mense wat begaafd en slim
is soos ek kan Maleisië toe gaan.
Niemand in Maleisië sal jou
aanvaar nie. Moenie weer hier na
my toe kom nie.”
Ek het nie die hoop laat
vaar nie. Ek het gebid tot God oor
die saak en gewag op God se wil.
Die dae het verbygegaan.
Twee weke later, toe ek die
pos lees wat gekom het, was daar ŉ
brief uit Maleisië. Dit was ŉ brief
van Pastoor Devarajulu wat met ŉ
bediening in Maleisië besig was. Sy
brief het soos volg gelui:
“My liewe broer Sam Selva
Raj in Christus, ek is ŉ liefhebber
van boeke. Vandag was ek in ŉ
boekwinkel wat ou boeke verkoop.
Terwyl ek gesoek het vir iets wat ek

kon gebruik, het ek op ŉ ou kopie
van jou Echo of His Call koerant
afgekom. Toe ek dit begin lees, het
die Here self met my gepraat. Hy
het my gebel en gevra, “Stuur
asseblief vir my vroeëre uitgawes
ook. Ek sal die posgeld betaal. Ek
wil jou graag persoonlik
ontmoet. Ek is bereid om die
uitgawes vir jou reis, etes en
verblyf daar te dek. Kom
asseblief na Maleisië. Ek sal
verdere reëlings tref vir jou om
ook na Singapoer en Indonesië te
gaan om daar te werk. Ons het 'n
behoefte aan dienswerkers van
God soos jy. Antwoord asseblief
onmiddellik.” Met liefde, Pastoor
Devarajulu.
So, soos ek reeds in my
dagboek geskryf het, was ek in staat
om Maleisië te besoek in Augustus
1989, deur die uitnodiging van
Pastoor Devarajulu. Ek was ook in
staat om na Singapoer en Indonesië
te gaan en vir honderde mense te
preek ook sonde, vloek en armoede.
En ek het ook die bevryding wat
deur die Here Jesus Christus gegee
word, verkondig. Die Here het my
gehelp om vriendskap te sluit met ŉ
hele aantal dienswerkers van God
in daardie lande. Hulle is tot vandag
toe goeie vriende van my.
Die Here het my nog meer
geseën en gehelp om baie lande te
besoek soos Suid-Afrika, Amerika,
Engeland, Skotland, Frankryk,
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Duitsland, Switzerland, Kanada, Australië en
Sri Lanka en oor Jesus Christus te preek vir
duisende mense!
Nou nooi baie mense my uit om baie
lande te besoek, maar ek kan nie al die
uitnodigings aanvaar nie. In so ŉ mate het God
my geseën.
Liewe leser, die Here Jesus Christus wat
ek verkondig, is die ware God. Hy is die weg,
die waarheid en die lewe. Vertrou op Hom. Kom
na Hom toe. Kom na vore om vir Hom te werk.
Hy sal jou ook op wonderlike maniere lei en jou
seën.
“Hy wat rots in waterkuile verander, harde
klip in fonteine” (Psalm 114:8).
ssssssssssssss
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