DIE GEHEIM VAN GEESTELIKE GROEI
(E. Combrink)
Baie gelowiges het in duisternis beland nadat hulle die ondervinding van ‘n rein hart,
vervuld met die Heilige Gees, ontvang het, omdat hulle ‘n paar waarhede nie besef het nie,
soos bv. dat hulle nog versoek kan word deur die duiwel en weer kan toegee aan die
versoeking. Voorts verstaan hulle soms nie dat hulle nog moet toeneem in heiligheid en
sodoende meer en meer aan Hom gelyk moet word nie.
Die doel van my skrywe is tweeledig: Eerstens om duidelik uiteen te sit hoe u die
ondervinding van ‘n geesvervulde lewe deelagtig kan word, en tweedens hoe u bogemelde twee
probleme die hoof kan bied.

Vlees en Gees
“Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor
mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” (Gal 5:17).
Wat is die vlees? Dit is die totale natuurlike mens – d.w.s. die persoon wat God nie ken
as sy verlosser nie – gees, siel en liggaam. God sien in die vlees niks wat goed is nie. Ja, selfs
die beste mens wat op aarde gebore is, is vleeslik, en in sy vlees woon niks goeds nie. (Rom
7:18)
In Fil 3:4-6 beskryf Paulus sy eie vleeslike toestand. Hy was opgevoed, beskaafd,
onberispelik, selfs baie godsdienstig, maar ten spyte van al hierdie dinge was hy nogtans
heeltemal vleeslik en kon hy God nie behaag nie (Rom 8:8). God verwerp die vlees geheel en
al.
As die mens se hele bestaan nou vleeslik is, waar kom die Gees dan vandaan wat met
die vlees stry? Baie duidelik sê die Woord van God vir ons dat die Heilige Gees die mens kom
oortuig van sy algehele verlore toestand waarin hy gebore is, soos Dawid dit stel (Ps 51:7). Hy
open ook sy oë vir die sondes van sy lewe (Joh 16:8). Met berou bely Dawid sy sondes (Ps
32:5; 1 Joh 1:9). Die Gees bring dan die geloof, dat die mens in Christus Jesus 1900 jaar
gelede met God versoen is en dat God nie meer die mense hul misdade toereken nie (2 Kor
5:18-19), mits hulle dit bely en laat staan (Spr 28:13).
Dan maak die Heilige Gees die menslike gees weer lewendig en woon daarin. “Die
Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” (Rom 8:16). Die mens word
dus deur die wedergeboorte ‘n geestelike mens. “Wat uit die Gees gebore is, is gees.” (Joh 3:6).
Die wedergebore mens het nou sy vleeslike en geestelike gebied. In elke gebied is daar
‘n koning wat vasberade is om met onverdeelde gesag te heers. Die koning in die ou, vleeslike
gebied is die “ou mens”, d.w.s. die sondige bedorwe natuur van die mens. Hy haat alles wat
God liefhet, en het alles lief wat God haat. Die ou mens word ook die liggaam van die sonde
genoem (Rom 6:6).
Elke kind word met die ou mens as koning op die troon van die vleeslike gebied gebore.
‘n Mens kan dit so goed in die kind se lewe sien. Nog voordat hy kan loop of praat, wil hy
dikwels sy sin hê, anders huil hy totdat hy dit kry. ‘n Kindjie wat net begin praat, kan al ‘n leuen
vertel sonder dat hy geleer is hoe om dit te doen.
As die koning in die geestelike gebied word Christus deur die Heilige Gees
verteenwoordig, wat by die wedergeboorte Sy intrek in die mens se hart geneem het.
Nou staan koning “ou mens” en koning Christus teenoor mekaar sodat die mens nie kan
doen wat hy verlang nie, naamlik om nou vir God te dien en te behaag nie; maar “die vlees stry
teen die gees”. Hierdie ondervinding word ook in Rom 7:14-19 vir ons beskryf.
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Die oorgrote meerderheid Christene kom nooit verder as die ondervinding van
sondevergifnis en geloof om die hemel te beërwe nie, en die “vlees-stry-teen-die-Gees”toestand nie. Hulle lewe op die aarde bly maar ‘n voortdurende stryd tussen goed en kwaad.
Die van ons wat tot die ontdekking gekom het dat daar ‘n indringer in God se plek is, sal
nou vra: “Wat moet ek doen om van die tweestryd verlos te word en aldus ware rus te smaak?”
Hierop antwoord God se Woord ons dat daar net een plek vir die ou mens is, naamlik die Kruis.
Daar is net een manier om sy heerskappy te beëindig en dit is deur medekruisiging met
Christus (Rom 6:6).
Daar is drie feite wat ons nie kan ignoreer nie:
1) Die kruisiging van die ou mens is ‘n voldonge feit.
2) Dit is ‘n medekruisiging, en dit is noodsaaklik (Gal 2:20).
3) So seker as wat ek van my sondes by die Kruis ontslae geraak het, net so seker kan- en
moet- ek van die ou mens by die Kruis ontslae raak. “Maar Hy is ter wille van ons
oortredinge (sondes) deurboor, ter wille van ons ongeregtighede (sondighede, my
sondigheid) is Hy verbrysel…”(Jes 53:5).
Deur die geloof plaas u die ou mens in die dood van die Here en ‘n medekruisiging vind
plaas. Nou kry Christus, wat in die geestelike gebied lewe, die alleenregering in u lewe, en
kan Hy u hele lewe in besit neem en vol van Homself maak (Efs 3:19).
U se nou: “Ek glo daar is so ‘n lewe; dit is ook vir my, ek wil dit hê, al kos dit ook wat.” Kom
laat ons dan die koste bereken, en dan kyk hoe u die lewe kan verkry.

Die Pêrel van Groot Waarde
“Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy
een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit.” (Matt
13:45-46).
Wat is daardie koninkryk van die hemele? Dit is die hemel in ons harte deur die Heilige
Gees wat die Here Jesus daar kom verteenwoordig by ons wedergeboorte. Dit is nie die
hemel daarbo nie, dit is nie dáár buite my bereik nie – dit is hemel in my hart waar Jesus
woon! En die kosbare pêrel is die volheid van die Heilige Gees waardeur Jesus die
alleenregering in my lewe verkry.
As u dan sê u wil graag met die Heilige Gees vervul word, “al kos dit ook wat”, dan kom
die vraag dadelik (soos iemand vir my eendag gevra het): “As ek die vervulling met die
Heilige Gees soek, moet ek nou opnuut weer die Heilige Gees vra om in my hart te kom?”
My antwoord was: “Nee, maar u moet die Heilige Gees, wat reeds in u hart by die
wedergeboorte in gekom het, vra om u hart en lewe te vul met al die volheid van God.” (Efs
3:19).
Die Heilige Gees het by die wedergeboorte alreeds in u siel kom inwoon toe Hy met u
gees kom getuig het dat u ‘n kind van God geword het. Maar die Heilige Gees het nie by u
wedergeboorte baie ruimte gehad om u met al die volheid van God te vul nie, want daar het
nog so baie dinge in u hart oorgebly, sodat Hy u nie kon vul (volmaak) nie. U hart moet
leeggemaak word sodat Hy u volkome kan vul. Het u daardie dors? Dan sê God, dat u álles
moet gaan verkoop om Jesus se volheid in ruil te kry.
Hoe kan u dan ‘n “leë” hart kry? Die woorde van ons teksvers sê, ons moet alles wat hier in
ons hart is, uitverkoop – die slegte sowel as die goeie dinge. Dit is verbasend dat daar so
baie kinders van God is, wat nie gewillig is om die slegte dinge te verkoop nie (te bely nie).
Dikwels, as hulle op soek na die volheid van die Heilige Gees saam met my kniel, dan sê
ek: “Broer of suster, bely maar, maak maar die dinge wat verkeerd is, reg.” Hulle antwoord
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dan dat hulle nie weet van sonde in hulle lewe nie, want hulle het alles bely. As die Heilige
Gees my begin opwek en ek sê, “Wat van só en só?” dan sien jy hulle weet van die sondige
neigings wat nog in hulle harte regeer.
O, die kind van God is soms so traag om sy slegte dinge uit te verkoop! Stadig om restitusie
te gaan doen en om in die diepste dieptes klaar te kry met sonde! Só stadig! Hoekom? ‘n
Hoogmoedige hart! Hoekom kom ‘n siel wat weet hy is verlore nie tot bekering nie? Te
hoog, te groot om te sê: “Ek is ‘n verlore, verdoemde sondaar!” Oortuig daarvan, maar tog
kos dit al die werkinge van die Gees van God om daardie siel voor God gebreek te kry. Dit
kos al die werkinge van die Gees van God om ‘n kind van God al sy lelike sondes wat in
hom is, te laat bely. Hoekom? Daardie persoon wil nie buig nie; is so hoogmoedig en
bewaar die skyn. As jy met hom gesels, dan kan hy praat en vertel wat die Here vir hom
doen en hy getuig hoe hy vir die Here werk. Maar my vriend, diep hierbinne weet u van die
verrotting wat daar is! U weet van die mislukking en neerlae! U huis, u vriende, en die
wêreld weet van u neerlae, maar u self erken dit nie maklik nie en u wil ook nie uitverkoop
nie. U mag uself goedpraat en probeer toedek en die skyn bewaar, maar weet u dat as die
Gees van God kom oortuig, sal u nie meer kan wegsteek nie, maar – breek?
Die dae toe God my en ander gelowiges gevul het, het die Heilige Gees ons oopgetrek soos
ons onsself nog nooit gesien het nie. Niemand het daarna ooit gevra of dit of dat sonde is
nie. Die Gees van God se oortuiging is soos tandpyn. Niemand kan sê hy het “dalk” tandpyn
nie. Hy weet het hét tandpyn – en waar die tand sit! Dit is die siekte van ons dag: baie
mense wil gered word en baie mense wil die volheid hê, maar hulle redeneer: “Ek weet nie
of ek miskien hier of daar verkeerd doen nie.” Broer, suster, om uit te verkoop is wanneer
die Heilige Gees vir u daardie tandpynplekkie in u lewe kom wys en u dit waarlik erken en
bely. “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en
ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Joh 1:9). Hierdie is vir Christene geskrywe. Is ons
gewillig om te buig en te bely en te sê: “Here, ek is vol mislukkings! Here, ek faal hopeloos.
Here, ek ken die verrotting en die skyn van my lewe?”
As u nou met God eerlik gaan wees, sal die Heilige Gees verder in u lewe werk. Hoekom?
Die proppe wat gekeer het dat die Gees kan aangaan, is uitgetrek. Erken! Bely! Pak uit!
Doen restitusie! Dit is wat uitverkoop beteken!
U sê nou: “Ja, ek het al my sondes bely, ek het restitusie gedoen, ek is nie meer bewus van
één sonde in my hart nie, en ek het die Heer vertrou om my hart te vul, maar die
volheidslewe werk nie prakties uit in my lewe nie. Ek ondervind nog neerlaag in my
daaglikse wandel.” Maar weet u, iemand wat nog nét die sondige dinge uitverkoop het, het
slegs tot herstel gekom en geniet teer vrede en gemeenskap met God. U moet verder gaan
in u geestelike lewe. Daar is nog die ander aspek wat ons kan verhinder om die volheid
deelagtig te word. daarvan lees ons in Fil 3:7-8 “Maar wat vir my wins was, dit het ek om
Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die
kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek
beskou om Christus as wins te verkry.” Hier praat die woord van God van die goeie dinge in
ons lewens.
Ons lees dat toe die koopman die pêrel gevind het, hy alles gaan verkoop het om dit te kon
koop. Hy het die koste bereken en gesê dat dit enigiets kon kos, maar dáárdie pêrel wil hy
hê. Dit sal verootmoediging en vernedering kos om die lelike sondes reg te maak, maar dit
sal ook beteken dat u die dinge wat vir u mooi en dierbaar is, aan die Here moet gee.
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In my lewe onthou ek die grootste ding wat vir my wins was, naamlik my ideaal vir my
toekomstige huisie. Dit is nie sonde nie, geen skande nie, en ook nie verkeerd nie – dit is
volgens God se plan vir ons lewens. Sal ek ooit die nag vergeet toe ek na God toe gekom
het, terwyl ek nie geweet het wat die naam van die pêrel was nie, maar vir die Here gesê
het: “Here, as ek ‘n beter lewe kan leef vir die Here Jesus, dan moet U maar my vriend
neem, hom met wie ek my huisie wil bou. Ek oorhandig my toekomsideale, wat ek vir my
lewe het, aan U.” Ek het dit waaragtig bedoel.
God het my toekomsideale geneem en my volkome rus in Sy wil vir my lewe gegee. My
toekomsideale was nie God s’n vir my lewe nie. God wou my hê as ‘n evangeliste, wat
verlore sondaars soek en sodoende Sy koninkryk bevorder – en ek wou ‘n huisie bou, ‘n
man en kindertjies hê – dinge wat mooi en goed is, maar God het iets beters en hoër vir my
gehad.
U sien dus dat dit die dinge is wat vir ons wins is, wat soms in die pad staan.
Toekomsideale! Hoeveel duisende jongmense verongeluk net hier. God het op my hart ‘n
las en simpatie gelê vir jongmense. Daar bestaan vir my geen skokkende openbaring wat ‘n
jongmens aan my kan meedeel nie, want ek ken die konflik van die toekomsideale van ‘n
jong hart. Baie jongmense word deur hulle toekomsideale van God af weggehou; dit verteer
hulle omdat hulle nie weet om dit aan God oor te gee nie. Dit is nie te sê dat Hy met almal
sal maak soos met my nie. My pad was anders. God het vir ons elkeen ‘n toekomsideaal; vir
sommige lieflike wonings én siele om vir Hom te wen.
Dit is nie net ons toekomsidelae nie, maar ook ons begeertes, wil en sin, dinge wat nie
verkeerd is nie, wat God kan weerhou om ons te vul. Ons moet ons wil, sin en begeertes
aan Jesus oorgee by die kruis, sodat Hy Sy eie wil, Sy eie sin en Sy eie begeertes in ons
lewens kan uitwerk.
Ons talente moet ons aan Hom oorgee om dit te heilig en weer aan ons terug te gee om dan
tot eer van Sy naam te werk, te speel, te sin, te skilder, en so meer.
Daar is ook ons dierbares. Ons dink baiekeer dat ons alles kan oorgee, maar darem nog die
guns van ons onbekeerde man, vrou of kind kan behou deur ‘n middelweg te probeer
bewandel, soos om darem maar so af en toe ‘n bietjie saam bioskoop toe te gaan, te dans,
selfs ‘n drankie te drink. Dit stel God teleur. U stel ook u ongeredde dierbares teleur. Hulle
verwag dat u die Here voluit moet dien, al sou hulle u skynbaar probeer dwing om nie so
nougeset te lewe nie. Maar hoe tree u teenoor hulle op? Is u dalk katterig of sinies? Word u
nie dalk kwaad vir hulle nie? Dit is juis omdat u nog nie hom of haar, wat vir u wins is, aan
God oorgegee het, om sodoende die volheid van die Heilige Gees te kan ontvang nie, en
dan oorwinnend saam met hom of haar te kan lewe nie. Dit is hierdie ondervinding wat die
oorlog teen hulle sal wen!
‘n Christenvroutjie sê eendag vir my dat as sy sover gaan, sal haar man van haar skei. Toe
ek haar uitdaag om selfs teen die prys die volheid te soek, het sy nie kans gesien om haar
kosbaarste besitting uit te verkoop nie en is sonder die ondervinding weg. God is nie ‘n tiran
nie, maar jy moet gewillig wees om die volheid te soek, wat die prys ook al mag wees.
Daar is kinders van God wat nie uitverkoop het wat die dierbaarste wins is nie en wat aan
afgode vashou wat hulle nie vir God wil gee nie. ‘n Man aan wie ek die vraag gestel het of
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hy nou al vervul is met die Heilige Gees, het my geantwoord dat hy nie weet nie, maar hy
het vyf jaar gelede die Heer vertrou om die ou mens in hom te kruisig en hy is seker dat dit
wel gebeur het, maar hy ondervind nog nie ‘n oorwinnende lewe nie. Op die vraag of hy alle
sondes wat hy weer as gelowige gedoen het, bely en restitusie gedoen het, het hy
bevestigend geantwoord. Maar op die vraag of hy alles wat vir hom wins was aan God
oorgegee het, het hy gesê dat hy so dink. Ons het die saak saam ondersoek, maar toe kom
ons by sy dierbares wat hy op die altaar moet lê, en dit was baie duidelik dat hy nie kans
gesien het om sy vrou op die altaar te lê nie. Hy was bevrees dat sy dan sal sterwe en hy
het nie kans gesien om een dag sonder haar te lewe nie.
Juis hiér het sy probleem gelê: Die uitdaging was dat hy haar aan God sou moes oorgee om
met haar te doen soos Hy goed dink, hoewel God nie ‘n tiran is en haar sommer sal laat
sterwe nie. Die aand na die diens het ons saam gebid en gebroke het hy sy vrou op die
altaar gelê en aan God oorgegee. Nadat e kook gebid het, staan ons op en sy gesig het
gestraal van vreugde terwyl hy sê dat die volheid van die Heilige Gees nou sy deel is. Jare
daarna het hy gesê die ondervinding werk uit. Mag God vir u genade gee as u by die plekkie
kom waar u sê: “Ek het die pêrel gesien en ek wil dit hê, laat dit kos wat dit wil. Ek lê alles op
die altaar.” Dit is die weg na die vervulling met die Heilige Gees. Selfs ons wat die pad al vir
die eerste keer geloop het, het herinvullings nodig, en elke herinvulling het maar sy
uitverkopings. Hoe voller ons van die Heilige Gees wil word, hoe leër moet ons van onsself
word. Mag God ons genade gee om te doen soos ek in ‘n boek gelees het: “Hou aan om die
prys te betaal.” Dit help ons voorwaarts.
Dan kom ons by ‘n gedagte wat wel bekend is, maar so baie gelowiges het nie die
ondervinding nie, naamlik die kruisiging van die ou mens. Hulle mag wel getuig van ‘n
algehele uitverkoping en ‘n algehele toewyding en reken dat hul nou die volheid het, maar
ons bespeur geen krag of oorwinning oor versoekings nie. Waarom is dit so? Toewyding
met die ou mens op die troon van die hart bring geen oorwinnende lewe nie, maar maak
hom net meer vroom, en nog so ‘n tiran teen God. Wat is die ou mens dan? Dit is die koning
wat op die troon van die vleeslike gebied heer: die aangebore sondige neiging in alle mense
soos ons dit voorheen beskrywe het.
‘n Meisie getuig: “My harde, afvallige hart het gebreek. Ek het na God teruggekom en wil
nou vir die Here lewe. Soggens, as ek my aantrek, besluit ek, ek gaan my vandag nie
grimeer nie. Maar die drang binne-in my om dit tog te doen het elke keer oorheers sodat ek
maar weer die lippestif en oëkleursel neem en my grimeer volgens die kuns van Jesebel.”
Die Engelse vertaling lees: “She painted her face.” (2 Kon 9:30; Eseg 23:40; Jer 4:40).
Ek raas nie met jongmense oor grimering nie, maar ek wil net illustreer: dit is nie dat die jong
dame nie opreg na God teruggekom het nie; dit is nie dat God haar nie in Sy liefde herstel
het nie, maar dit is die neiging om te sondig waarmee sy gebore is, wat oor haar goeie
besluite heers. Sy kan haarself nie help nie, maar bevind haar maar weer in die wêreld se
stroom – en volgens die afdruksel van die sedelose Jesebel. Net so is die stryd teen die
rookgewoonte; die stryd met ‘n lastige humeur; met agterbaksheid; skindertaal; jaloesie;
bedrog; hoogmoed, ja met alle sondes wat hulle oor en oor herhaal in ons lewens ten spyte
van ons goeie besluite om nie daaraan toe te gee en nie te sondig nie. Die ou mens sit op
die troon van ons hart in die vleeslike gebied. Hy regeer ons lewens en Christus op die troon
van ons geestelike gebied moet alte dikwels swyg (Rom 7:21-22).
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Nou, kind van God, die ou mens is die derde ding wat ons na die kruis moet bring. 1) My
sondes (die slegte dinge) word by die kruis bely; 2) my besittings wat vir my wins is (die
goeie dinge) word by die kruis neergelê; en 3) by die kruis moet ek van die ou mens ontslae
raak.
Hoe het u sondevergifnis gekry? Deur u sondes te bely; dit is, deur met berou te erken dat u
skuldig is aan sondes in u lewe, en in die geloof te aanvaar dat Christus u sondes asook die
straf daarvoor, in Sy liggaam aan die kruis gedra het, en dat God u derhalwe daarvan
vryspreek. (2 Kor 5:18-19).
Net so moet u toestem dat die ou mens in u heers; dat hy ‘n vervloekte is wat nie saam met
Christus mag heers nie, want hy bring die hewige tweestryd wat so ‘n groot smart in u hart
en in Gods hart veroorsaak; dat hy gekruisig moet word.
Gods Woord sê dat die ou mens 1900 jaar gelede met Christus aan die kruis op Golgota
gekruis is (Rom 6:6). In Jes 53:5 lees ons: “Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter
wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel …” Ongeregtighede, sê die woordeboek, is
sondigheid – ons sondigheid, jou en my sondigheid, daardie sondige neiging waarmee ons
sukkel. Aanvaar dit ook t.o.v. u lewe en plaas dit (die ou mens) deur die geloof in die dood
van die Here .. doop hom in die dood van die Here (Rom 6:4). Dan vind ‘n mede-kruisiging
plaas. Dank God nou dat u ou mens saam met Christus gekruisig is en dit sal u
ondervinding word.
As die Heilige Gees u nou van niks verder oortuig wat nog nie uitverkoop is nie, dan is u
hart rein – leeg en gereed om gevul te word. Honderde kinders van God eindig net hier, voel
nou so lekker maar hulle ondervind nog geen krag in hulle lewens nie, en raak diep
ontmoedig.
Wel, die Heilige Gees sal en wil ‘n rein hart vervul. Hy woon in u binneste, en as u hart leeg
is, neem Hy sy volle intrek as Hom deur die geloof ontvang. “Sodat die seën van Abraham
na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die
geloof kan ontvang.” (Gal 3:14). Dan gee die Heilige Gees self getuienis dat Hy u hele hart
gevul het en Jesus die alleenregering in u lewe het. Daar sal geen ander gevoel wees nie,
as net die sekere wete omdat die gees met u gees getuig dat hy u vervul het.
Ons lees in 1 Konings 8 dat, toe hulle Salomo se tempel klaar gebou het, hom
skoongemaak, die meubels ingesit, die ark op sy plek gaan sit het en alles reggemaak het,
het die heerlikheid van die Here – die wolk – die huis van die Here vervul. Soos die
heerlikheid van die Here daardie tempel vervul het, so sal die Heilige Gees ons harte vervul.
Nou sal u krag in u lewe hê asook heerlike oorwinnings.

Versoeking
Om gereinig en met die Heilige Gees vervul te wees, beteken nie om nooit weer versoek te
word, of om nooit weer op aarde sonde te doen nie. Ter illustrasie: Gestel daar is twee
honde by ‘n huis: ‘n bulhond en ‘n terriër. Die bulhond slaap buite en die terriër binne. As die
bulhond iets gewaar, dan sê hy: “Woef!” – natuurlik gee die terriër hierbinne dadelik met sy
ou skerp stemmetjie op ‘n hoë noot antwoord: “Waf-waf-waf-waf.” Hy veroorsaak soveel
geraas en onrus in die huis, dat die baas naderhand moeg word vir die rustelose nagte. Al
plan wat dan gemaak kan word, is om van die terriër ontslae te raak, en hy voeg die daad
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by die woord. Nou is die terriër dood; die bulhond blaf nog buite, maar binne-in die huis
heers daar stilte en vrede.
So gaan dit ook in die lewe van die gelowiges in wie se hart die ou mens nog nie gekruisig
is nie. As die duiwel na die verstand toe kom met ‘n gedagte van versoeking, dan is die ou
mens by en sê: “Ja, dis waar, hulle het nie reg gehandel met my nie.” ‘n Ongelukkige,
verergde gevoel por van binne aan om baie dinge tot oneer van Jesus te sê en te doen.
Daarenteen, as u die getuienis van die Heilige Gees besit, dat u ou mens gekruisig, dat die
terriër dood is, dan is Satan, die ou ‘bulhond’, nog na u aankom met versoeking, maar daar
sal vrede in u hart wees.
Nooit sal ek die more vergeet nadat die Here my met Sy Gees vervul het nie. Die prediker
het gesê: “As die duiwel nou by jou hart se voordeur kom klop, sê vir die Here Jesus: “Hier
is die duiwel by die deur van my hart; maak U asseblief die deur vir hom oop: ek is nie teen
hom opgewasse nie”. Toe het ek dit nie verstaan nie, maar enkele weke later doen twee van
ons naaldwerk. Ek moes ‘n paar spelde op ‘n sekere wyse in die materiaal steek ten einde
‘n patroon aan te dui. My maat sê toe vir my: “Nee, nie so nie!” Dadelik kom die Satan met
die gedagte na my toe: “Ja, ek kan ook nooit iets goeds doen volgens haar nie.” Ek het
oombliklik uitgehardloop na die stoep toe, my hande opgesteek en gebid: “Heer Jesus, hier
klop die duiwel aan my hart se voordeur; maak U asseblief vir hom oop.” Ek het
teruggegaan, en die diepste vrede het die res van die dag my hart en sinne in Christus
Jesus bewaar.
As ek nie daardie middag geweet het dat die Satan by my hart sou kom klop nie, sou ek net
daar aan my heiligmaking getwyfel het. O kind van God, as die ‘terriër’ (die ou mens) dood
is, kan die ‘bulhond’ (Satan) maar blaf; daar sal diepe rus en vrede in u huis (die hart) wees.
Maar as die deur nie bewaak en toegehou word nie, kan die ‘bulhond’ in die huis inkom en
daar blaf en onrus verwek.
a) Die Woord van God vertel ons dat Eva, wat geskape was na die beeld van God (Gen
1:27) – in ware geregtigheid en heiligheid (Efs 4:24) – en wie dus nooit ‘n ou mens besit
het nie, deur die Satan versoek is. Sy het na hom geluister, hom geantwoord en gesien
dat die vrug goed was. Sy het geneem en geëet en sodoende gesondig deur aan God
ongehoorsaam te wees.
Jesus was ook “in alle opsigte versoek … net soos ons, maar sonder sonde.” (Heb
5:15). Maar Hy het nie met die Satan gesels en gesê: “Ja, Ek is darem regtig honger”
nie. Nee, Hy het gesê: “Daar staan geskrywe …” (Matt 4:1-4). Hy het die Woord geken
en gebruik.
b) Verder sê die Woord: “Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.” (Matt 26:41).
Hoeveel van ons bewaak ons sintuie – die oë, die neus, die mond, die ore, die
gevoelens – waardeur die duiwel aanval, en bid getrou: “Lei my nie versoeking nie, maar
verlos my van die bose?” Petrus sê: “Wees nugter en waaksaam.” (1 Pet 5:8). Dus moet
ons die Satan deur die Woord leer ken, sy werke duidelik raaksien en hom dan in die
gebed standvastig teëstaan.
Persoonlik ken ek (helaas!) ook oomblikke wat ek nie gewaak het en gebid het nie, en
sodoende, net soos Eva, toegegee het aan versoeking. Net so ken u ook sulke oomblikke,
maar u het in duisternis verval deur die Satan se leuens verder te glo, naamlik: “Ek het nie
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die vervulling met die Heilige Gees nie,” of, “Daar is nie so ‘n lewe van oorwinning nie,” of,
“Daardie lewe is seker nie vir my bedoel nie.”
c) “Bly in My soos Ek in julle.” (Joh 15:4), bring ook ‘n Goddelike waarheid tuis. Om in die
Here Jesus te bly, beteken onwrikbare gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige
Gees. “Wees baie versigtig om te luister na die weerhouding van die Heilige Gees.”
Baiekeer verontagsaam ons daardie sagte, tere stem van die Heilige Gees, en baie gou
val ons in sonde. Om fyn te kan hoor, moet ek gedurig my gemeenskap met Hom
bewaak. Die oomblik wat die hen haar kuikentjies onder haar vlerke inkloek wanneer die
valk dreig, is hulle veilig; maar as een van hulle onder haar vlerke uitgaan, vang die valk
hom. Net so sal die Satan ons ook in die hande kry, as u en ek nie die Gees stiptelik
gehoorsaam nie. “Elkeen wat in Hom bly, sondig nie.” (1 Joh 3:6). Die voorwaarde is: “in
Hom bly,” dan sal ons nie sondig nie.
“Elkeen wat uit God gebore is, sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en
die Bose het geen vat op hom nie.” (1 Joh 5:18). Dus, alleen die gelowige wat homself bewaar,
sondig nie.
U vra miskien: “Wat is versoeking?” Daardie gedagte wat na my gekom het terwyl ons
naaldwerk gedoen het, was net ‘n versoeking. Diep in my hart was niks wat opstandig was nie,
wat my aangepor het nie, maar met diepe afhanklikheid het ek die saak oorgegee aan Jesus,
wat nou in my hart heers, en heerlike vrede het my hart vervul.
As ek ‘n randnoot uit ‘n man se sak sien val en die gedagte kom by my op: “Tel dit op en steek
dit in jou sak, hy weet mos niks daarvan nie,” is dit ‘n versoeking en nog geen sonde nie. Die
Gees van God protesteer, maar die ou mens se begeerte om die noot te behou, oortref die
protes van die Gees, en ek steek dit in my sak en stap verder. Nou het dit sonde geword.
Maar as die ou mens wat die beswaar van die Gees oorheers, gekruisig is, sal my hart “Nee” sê
vir die versoeking om die noot te behou, en ek sal dit aan die man teruggee, “Bulhond” sal blaf,
maar binne sal geen “terriër” wees wat aanpor nie. Diepe vrede sal hierbinne heers.
Wat moet ons nou doen as ons nie gewaak het nie en toegegee het aan die versoeking en
sodoende die ‘bulhond’ in ons huis laat inkom het? Die oplossing vind ons in 1 Joh 2:1-2. U hoef
nie nou u getuienis weg te gooi en in duisternis te beland nie. Gaan na God toe in die Naam van
Jesus, u Voorspraak, Johannes sê mos vir ons: “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat
julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader,
Jesus Christus die Regverdige.” Volgens 1 Joh 1:9 skrywe hy aan mense met gereingde harte,
en as hulle nou wel weer sondig, kan hulle weer by God vergifnis kry en herstel word omdat
Jesus hulle saak by God bepleit op grond van Sy Bloed wat Hy as versoening vir al ons
moontlike sondes, van ons wieg tot aan ons graf, gestort het.
Nadat u herstel is, volg u die Meester met groter geloofsvertroue naamlik dat Hy Sy lewe in en
deur u uitlewe volgens Gal 2:20: “Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar
Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God
wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” Dit is Hy wat nou die Christelike lewe
deur my in volkome oorwinnings kan leef.
“God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam
met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.” (1 Kor 10:13).
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Aan Jesus Gelykvormig
Net soos my Jesus
Slegs soos Hy wil ek graag wees;
Van aardsgewemel
Tot in die hemel …
Wil ek slegs soos Jesus wees.
Na die vervulling met die Heilige Gees, het ek die Here meer as ‘n jaar lank blymoedig in die lig
gevolg. Ek het egter algaande dinge in my lewe ontdek wat my, sowel as andere, teleurgestel
het. Dan was ek soms geneig om saam te stem met sommige Christene wat sê: “Die ou mens
kan gekruisig en begrawe word, maar nou en dan kan hy die deksel van die doodkis afstoot en
hom weer in jou lewe laat gewaar.” My antwoord was: “Wat die lewe en ondervinding aangaan,
het hulle gelyk maar die skrif sê tog: “Die Bloed van Jesus Christus reinig ons van ALLE sonde”.
Dit sluit ook die ou mens in (1 Joh 1:7; Efs 4:22; Kol 2:11), ‘Die ou mens’ word in Jesus aan die
kruis afgelê. (Rom 6:6).
My probleem was dat ek nie die onderskeid geken het tussen ‘die ou mens’ (die sondige
aangebore neiging), en gevormde gewoontes, verkeerde gesindhede en verdraaide
karaktertrekke nie.
Nadat ek ‘n tydlank op die Here gewag het, het Hy deur Sy Woord my oë oopgemaak om die
waarheid raak te sien: Hoeveel ‘die ou mens’ gekruisig is, is dit nodig dat ek al hoe meer met
die gesindhede van Jesus beklee moet word. (Kol 3:12, Rom 3:14, Efs 4:24). Van toe af het ‘n
onversadigbare dors my siel aangegryp om soos Jesus te wees, wat die prys ook al mag wees.
Hierdie uitdaging het my keer op keer aan die voete van my Meester gebreek as daar
teleurstellings in my geestelike lewe te voorskyn gekom het.
Paulus skryf baie duidelik aan die Kolossense: “Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle ‘die ou
mens’ met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mense beklee het, wat vernuwe word
tot kennis na die beeld van Sy Skepper.” (Kol 3:9-10). Dit beteken dat die onlangse vernieude
en vrygemaakte natuur gedurig tot volmaaktheid moet ontwikkel, totdat Christus ‘n gestalte in
hom kry. (2 Pet 1:2 en 4:2; 2 Pet 3:18; Rom 8:29; Gal 4:19; 2 Kor 3:18).
Die Woord leer ons dat ons moet terugkeer na die standaard van God: “Laat ons mense maak
na ons beeld, na Ons gelykenis.” (Gen 1:2). “En julle met die nuwe mens moet beklee wat na
God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid,” (Efs 4:24), m.a.w. Jesus se heiligheid moet
deur ons uitstraal.
Wat ‘n hoë standaard van heiligheid! Besit u en ek dit? Paulus spreek die Kolossense aan, as
‘uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes,’ (Kol 3:12), wat ‘die ou mens’ met sy werke afgelê
het (Kol 3:9) en in wie Christus alles is (Kol 3:11). Hulle was beslis geesvervulde mense, maar
daar was nog geestelike tekortkominge in hul lewens. Dit het hom glad nie ontmoedig nie;
inteendeel, hy wek hulle op om hulle met Christus te beklee. Vir die Filippense sê hy: “Hierdie
gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus was” (Fil 2:5). Nie, ‘probeer’ of ‘nastreef’
nie, maar baie beslis ‘moet’.
Die ontferming van Jesus was nie in hulle lewens sigbaar nie, daarom sê hy: “Beklee julle dan
met innerlike ontferming.” (Kol 3:13). Dit het beslis met ‘n hartsgesindheid te make en nie met
sondes nie. ‘n Ware geesvervulde moeder het eendag aan my gesê: “EK is geesvervuld, maar
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ek is so teleurgesteld met my lewe. Wanneer ek vasberade met my man of kinders moet praat,
doen ek dit met so ‘n harde toon in my stem dat, hoewel ek glad nie kwaad is nie, dit glad nie
klink na ‘n geesvervulde persoon wat praat nie.” Wat was haar behoefte? Om haar met innerlike
ontferming te beklee!
As u hart teer is, sal u stem en woorde, u oordele en houding ook teer wees, al moet u baie
beslis wees. is u weer te sag van geaardheid, het u weer behoefte aan meer vasberadenheid.
Die volheid van Christus kan in u wees, maar u manier van praat, u houding, kan so hard wees
soos ‘die ou mens’. Toe hy u lewe regeer het, het hy onheilighede op u geaardheid afgedruk en
dit sodoende verdraai (Fil 2:15). Nou het Jesus die regering volkome in u lewe oorgeneem en
moet die onheilighede uitgesuiwer word deur die Bloed, en word daar al hoe meer van Sy
heiligheid aan u meegedeel.
‘n Klein boompie sal nooit regop groei as ‘n groot klip daarteen geplaas word nie – dit sal skeef
groei; maar as die klip verwyder word en die boompie aan ‘n reguit stok vasgemaak word, sal
dit sy regop, fiere gestalte herwin. Net so is ‘n mens gebore met ‘die ou mens’. Wanneer die ‘ou
mens’ gekruisig is, kom die lewe langsaam, maar seker, terug na die beeld van Christus wat
ons “reguit stok” is.
Goedertierenheid:
Hierdie eienskap getuig van daardie atmosfeer ‘n lewe van verdraagsaamheid en
vergewensgesindheid wat vergewe, terwyl die persoon verkeerd doen, of nog voor hy of sy
verskoning gevra het … al moet u die persoon wel bestraf of leer.
Nederigheid:
U kan heilig wees, maar darem nog so groot en waardig in eie oë. U wil en sal niks duld wat
enigsins kan verneder nie. Dit lei tot selfverdediging deur woorde en uiteindelik tot ‘n gevoel van
ergernis. Jesus het Homself verneder deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem, maar het
Homself nie verdedig of verduidelik dat Hy nie een is nie. Hy het geswyg, soos ‘n lam voor sy
skeerders, en gebuig. (Fil 2:7).
‘n Lektor het eenmaal gebid: “Here, maak kleingeld van hierdie krone,” naamlik die studente.
Hulle was so groot en waardig in hulle eie oë. Dame Guyon het gesê dat hierdie gesindheid in
haar, haar altyd laat foutvind het met alle ander mense (Fil 2:3).
Sagmoedigheid:
Saggeaard van gees. U word beledig of sleggesê maar met soetheid in u gees swyg u of gee ‘n
sagte antwoord. Die teenoorgestelde hiervan is om ‘n ander in gelyke munt terug te betaal –
weerwraak (Matt 5:39-48), bv. wanneer iemand snaaks met u was of u verkeerde woorde
toegevoeg het en u seergemaak voel, onttrek u uself van hom in ‘n kille en afgesonderde
houding, wat nie soos Jesus is nie. Dit beteken ook volgsaamheid, ‘n gees wat nie wederstrewig
is nie, maar in harmonie saamwerk en –leef.
Lankmoedigheid:
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Om lank en geduldig uit te hou – langgerekte geduld. Humeur en ongeduld is twee verskillende
sake. Humeur is woede uit ‘n onreine hart, maar ongeduld is ‘n gesindheid wat uitkom uit ‘n hart
wat nie meer kan uithou nie en is nie soos Jesus nie.
Lydsaamheid:
Jesus het mens geword (Fil 2:7). Hy het die sondige staat van die mens op Hom geneem en Hy
is as ‘n skuldige beskou en behandel en het glad nie verduidelik dat Hy nie skuldig was nie (Jes
53:7). Net so word onware dinge van ons gesê, of ons word gekritiseer of vervolg, ter wille van
die evangelie. Maar net soos Jesus moet ons dit aan Hom oorlaat wat regverdig oordeel. (Heb
10:30-36). Ons kan ons verdedig deur te verduidelik of net seergemaak stilbly oor die onreg,
dan kort ons lydsaamheid.
Die vraag kom nou: Hoe moet mens jou dan met Sy gesindheid beklee? Die Here vorm ons
deur vure van lyding, vervolging, teleurstellings, toetse, siekte, misverstande, kwaadpratery,
verwarrende omstandighede en eensaamheid. In hierdie omstandighede kom ons verkeerde
reaksies te voorskyn soos bv. harde woorde, opgewondenheid, ongeduld, liefdeloosheid,
onvriendelikheid, afstootlikheid, nukkerigheid, mismoedigheid. In Mal 3:2 en 3 lees ons: “Want
Hy sal wees soos die vuur van die smelter … ‘n smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die
seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer.” Wanneer silwer en goud
gesmelt word, bruis dit en kook oor, solank dit nog nie gelouter is nie, maar in die
smeltingsproses word dit stadig skoon en al die vuiligheid sak af in die water waarin dit gekook
word, totdat dit gesuiwer is van alle onreinhede. (1 Pet 1:6-7). So kook God ons ook om ons te
suiwer van alles wat Hom mishaag in ons lewens.
Satan trek dan uit hierdie gebeure voordeel deur vir ons te sê dat daar nie so ‘n ondervinding
bestaan nie. “Die ou mens” kan nie gekruisig word nie; of hy is gekruisig maar steek weer sy
kop by die doodkis se deksel uit, of ek dink: “Die seën is seker nie vir my nie,” of “Die mense
moet my maar laat staan – ek is nou maar so gemaak en sal nooit anders wees nie.” Op hierdie
manier hou hy ons net waar ons is en ons neem nie toe in genade nie (2 Pet 1:2, Fil 1:9-10).
Hoe neem ons dan wel toe in genade? Wanneer hierdie tekortkominge hulle verskyning maak,
moet ons ons dadelik voor die Heer verootmoedig. Ons moet die Gees van God toelaat om ons
te wys of dit sonde is wat ons gedoen het (Joh 16:8), want sy oortuiging is so duidelik, soos
tandpyn. Hy wys ons waar die kwaad is, sodat ons dit kan bely. (1 Joh 1:1-2). Maar as Hy nie
van sonde oortuig nie en u voel tog hartseer oor u lelike gesindheid wat nie soos Jesus was nie,
moet u dit ook bely en Jesus vra om dit met Sy Bloed weg te was. Die Bloed toegepas aan alles
wat God mishaag, reinig my van dit alles, maar deel terselfdertyd die lewe en gesindheid van
Jesus in die plek daarvan aan my mee, want Sy lewe en gesindhede is in Sy Bloed (Lev 17:11).
Glo dit en dank God daarvoor.
Die volgende stap is om na die betrokke persoon te gaan teenoor wie u daardie gesindheid
openbaar het en dit by hom te bely; saam te kniel en saam gebroke die saak na die Heer te
bring en dit daar te laat. As ons dit net by die Heer bely en dit nie by ons medemens regstel nie,
dit net stilletjies wil regmaak, sal daar gras oor groei, maar geestelike eensgesindheid sal daar
nooit kom nie, maar wel verwydering (Fil 2:1-2).
Om te illustreer: As ‘n mens ‘n goiingsak met gekleurde wol wil deurvleg, bind jy verskillende
kleure woldrade aan die drade van die sak vas. As jy dan die draad van die sak trek, volg die
woldraad agterna. Stadig maar seker trek jy die gekleurde wol duim vir duim deur die sak in die
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plek van die oorspronklike, lelike sakdraad, en herhaal die duim-vir-duim metode totdat jy maar
min van die oorspronklike sak sien. So trek die Heer, deur omstandighede, alles wat van Jesus
verskil, uit ons persoonlikheid; deur belydenis en geloof deel die Bloed terselfdertyd Jesus se
gesindhede mee in die plek daarvan. Dit gebeur alleenlik as ons dit glo. (Hebr 11:6).
Stadig maar seker word ons persoonlikheid, wat ons altyd sal behou, deurvleg met Jesus se
gesindhede. Dit is ‘n proses wat voortduur tot aan die einde van ons lewe. Die Woord van God
noem dit heiligmaking. (1 Thess 4:3, 7-8).
Om soos Jesus te wees! as daardie begeerte werklik in ons siel is, sal ons geen prys te hoog ag
om te betaal nie, geen onreg of misverstand te swaar om te verdra nie, geen sentiment of opinie
te veel om te laat vaar nie, ten einde “soos Jesus” te wees.
U sal verbaas wees om te sien hoe gou u hele lewe getransformeer sal wees. U moet daagliks
groei en toeneem in genade en daarom sal u ook oor en oor te doen kry met dieselfde
gesindhede totdat u hele lewe deurweef is met Homself.
Hul klere witgemaak in die Bloed van die Lam
Daar is so baie mense wat in hulle kinderlike onkunde sukkel om “die ou mens” te onderdruk
wanneer hy hom in hulle lewe openbaar deur humeur, skinder of enige ander sondes. Hulle
vertroue is dan ook dat hulle hom uiteindelik eendag sal oorwin deur daagliks goeie besluite te
neem ten einde sy werke een vir een uit te roei. Maar dit is beslis hulle ondervinding dat die
stryd vir hulle te veel word en dat dit nie met sulkes gepaard gaan nie. Daar is ook nie so ‘n weg
in die Woord van God nie, maar wel mede-kruisiging met Jesus (Jes 53:5; Rom 6:6). Dus kan
ons nie teen ‘die ou mens’ stryd voer nie, want Jesus het eens en vir altyd met hom in die
versoening afgereken. Hierdie feit moet deur die geloof aanvaar word, dan word ons met die
Heilige Gees vervul (Gal 3:14). Na die vervulling, tree ons heiligmaking in werking wat ‘n proses
van lewenslange karaktervorming is.
Hier begin die stryd om die mens se natuurlike lewe omskep te kry in ‘n geestelike lewe en dit is
nie so maklik nie. In hierdie vorming deel Jesus meer en meer van Sy heiligheid aan ons mee
totdat dit in woord, daad en gesindheid deur ons straal. (Gal 2:20b). Dit sal voortduur totdat ons
Hom sien (1 Joh 3:1-3 “Maar ons weet dat ons, as Hy verskyn aan Hom gelyk sal wees .. en
elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.”
In hierdie waarheid vind ons die oplossing vir baie gelowiges wat verward is sover dit die
oorwinnende lewe aangaan. Hulle weet naderhand nie waar hulle geestelik staan nie, want daar
is dan nog diepe teleurstellings en stryd. Iemand het gesê: “Julle preek heiligmaking so, dat ‘n
mens dink dat as jy die vervulling het, kan jy nou jou arms vou, want daar is nou vrede in alle
lande en sys al nou nooit meer stryd hê nie.” Reg gesê, nie meer stryd teen ‘die ou mens’ nie,
want hy is gekruisig en begrawe, maar daar is wel ‘n heerlike stryd wat my al hoe meer soos
Jesus maak. Dit geskied deur ‘n reeks van keuses wat ek daagliks moet maak teen die
verkeerde gesindhede, karaktertrekke, gewoontes en opvoeding van my lewe wat hulle
openbaar in my alledaagse lewe. As ek daarteen gekies het, gaan ek gebroke na die kruis
sodat die Bloed daarmee kan afreken soos dit beskryf is in die vorige gedeelte. Dit is wat die
woorde dan ook beteken … reinig Homself soos Hy rein is.” Om voortdurend en ywerig van die
Bloed gebruik te maak sodat ek aan Hom gelyk kan en sal wees as Hy verskyn! Die Bloed is die
waarborg vir VOLKOME saligheid.
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In Open 7:14 praat die ouderling van: “… hul klere gewas en hul klere witgemaak in die Bloed
van die Lam.” “Klere” vertolk so treffend en duidelik ons persoonlikheid of geaardheid. Die “was”
van die klere vertolk die vergifnis van sondes (1 Joh 1:7). Die “klere witgemaak”, of gebleik,
vertolk die reiniging van die vlek van die sonde, “die ou mens”. (Efs 5:27; 2 Pet 3:14). As ‘n
mens ‘n wit kleed was, dan is dit skoon, maar as daar ‘n vlek is wat nie wil uitwas nie, moet ons
‘n bleikmiddel toedien om dit uit te kry. (Mark 9:3).
Die kleed is wel wit na die was en bleik, maar nog verkreukeld en moet gestryk word, ten einde
sonder rimpel te wees (Efs 5:27). God laat dan warm strykysters van moeilikhede en toetse toe,
asook persone wie se geaardheid so van ons s’n verskil dat, deur saam met hulle te leef, die
kreukels in ons eie geaardheid na vore kom. Dit moet dan uitgestryk word by die Bloedfontein.
‘n Mede-Christen vertel my eendag iets wat sy gelees het, waarop ek sê: “Daardie ding kan ek
nie glo nie!” Toe sê sy: “Maar wat daarvan as ‘die ou mens’ so kwaai en bitsig deur jou oë na
my kyk?” Ek kon antwoord: “Ek is nie kwaad of ontstem nie, net baie beslis.” In my teleurstelling
het ek die Heer gesoek vir Sy verklaring hiervoor. Waarom het ek kwaai en bitsig gelyk en
gepraat terwyl ek waarlik nie kwaad was nie? Na ‘n lang tyd van wag en gebed het ek (deur Efs
4:17) die antwoord gekry. Die uitdrukking van my oë was onder die beheer van ‘die ou mens’
voor my vervulling met die Heilige Gees, en hulle blik het net so verdwaas of verkreukel geraak
volgens sy manier van kyk wanneer ek kwaad was. Nou was ek nie kwaad nie, maar in my
beslistheid het ek nog so gekyk en was my houding ook nog so parmantig. Toe kon ek na die
kruis gaan, dit bely en die Heer gelowig vertrou om deur die Bloed my van my kwaai manier van
kyk te verlos en so met beslistheid, dog teerheid te beklee. (Efs 4:24). Daarna het ek na haar
gegaan, die kreukel erken en ons het saam gebid. Desgelyks kan ‘n ware geesgevulde persoon
na die teenoorgestelde geslag met flirterende, lokkende oë kyk. Die hart voel egter nie meer
flirterend nie – dit is gereinig. Die oë was in diens van ‘die ou mens’ en is so gewoond om so te
lok. Hier moet die oëblik geheilig word deur ‘n besliste keuse daarteen te neem en te vlug na die
Bloed om gereinig te word. Die oë sal al hoe meer van heiligheid van hart spreek as u een van
die teenoorgestelde geslag aanspreek en lekker gesels.
‘n Nors, stil persoon was in sy ongeheiligde dae kortaf en onmanierlik in sy woorde en houding
teenoor sy medemens. Na die vervulling is die persoon se HART nie meer stuurs en teen alles
gekant nie, maar sy HOUDING is nog so. Namate die Heilige Gees hom hiervan oortuig, bring
hy dit Bloed toe om die kreukels uit te stryk, terwyl hy in sy keuse daarteen homself dissiplineer
om hofliker te praat en te hande. Dit duur nie lank nie of die atmosfeer van die stil lewe is baie
soet en teer. Dikwels as so ‘n persoon bewus gemaak word daarvan dat hy baie nors en stuurs
lyk, sê hy: “Dit is my geaardheid, ek kan nie help dat ek so is nie. Ek weet nie wat om te sê nie,
ek kan nie baie praat nie.” Dit gaan nie om die baie praat nie, maar wel om daardie nors
geaardheid met die soetheid en teerheid van Jesus deurweef te kry deur die Bloed van die Lam.
Dieselfde is van toepassing t.o.v. die teenoorgestelde persoonlikheid wat praterig is en
baiemaal onnodige, ja soms seer dinge sê. Dit is nie nou om die Heer te vra: “Ag Here verlos
my asb. van die praterige geaardheid” nie, maar, “Here heilig of beklee my gesellige
persoonlikheid met Uself.” U sal nie nou net so stil soos die stil persoon word nie en sou u nou
so stil wil wees, sou u onnatuurlik wees. U woordevloei sal egter onder die beheer van die
Heilige Gees wees en u gesprekke tot eer van die HEer en tot ryke seën vir u medemens.
Dieselfde prinsipe geld vir die humoris. Voor die vervulling kon hy ‘n totale ligsinnige atmosfeer
in geselskappe laat ontstaan deur sy grapperige geaardheid. Na die vervulling bid hy teen ‘n
muur vas: “Here, verlos my van die grapperige geaardheid.” Dit verander net nie. Dit is asof
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God nie hoor nie. Hy bid verkeerd. Hy moet bid: “Here heilig die grapperige geaardheid van
my,” d.w.s. beklee dit met U gesindheid en dit sal onder die beheer van die Heilige Gees ‘n
bruikbare, ‘n mooi en ‘n gematigde karaktertrek wees.
‘n Haastige – en ‘n stadige geaardheid wat albei deurweef word met Jesus se gesindheid, sal
albei nader na die middeweg toe kom, en dan beter bymekaar kan aanpas.
Desgelyks ‘n slordige – en ‘n netjiese persoonlikheid wat deurweef word met Jesus se heiligheid
deur Sy Bloed en wat dissipline toepas – hulle sal mekaar konsidereer soos Jesus dit sou doen.
Die slordige mens is ‘n gemaklike mens, hy dra nie die wêreld nie, hy lewe lekker. Maar as sy
geaardheid geheilig word, is hy al hoe meer op sy hoede vir onnetheid en laksheid om dinge te
bêre of traagheid om sy verpligtinge na te kom. Die pynlik-netjiese persoon verlang dat alles
volmaak gedoen moet word. As jy iets na jou vermoë waarlik goed gedoen het, gaan hy terug
op jou spore en doen dit oor. Jy is ook bang om te beweeg of te leef in hulle huise of werkkringe
want daar kan dalk ‘n fout begaan word. Die persoon se geaardheid is vol kreukels, wat gematig
moet word deur die bekleding van Jesus se lewe in die Bloed.
‘n Liefdelose mens besef nie altyd dat hy ongenaakbaar is nie, want in sy hart meen hy dat hy
liefhet, maar sy dade bewys dit nie altyd nie. Nou laat God toe dat ‘n persoon van wie se
geaardheid hy niks hou nie, vir ‘n korter of langer tyd saam met hom moet leef. Die lelikste
liefdelose sakdrade kom dan tevoorskyn uit daardie geaardheid, waarvan hy onbewus was. Ons
sou dit ook nooit anders kon ontdek nie. In plaas van na die kruis en die Bloed daarmee te vlug
om so meer van Sy liefde deur ons wese geweef te kry, vlug ons liefs weg van daardie
onbeminbare persoon en so staan die heiligmaking van die karakter stil, totdat God weer ‘n
ander persoon oor ons lewenspad stuur. Soms kan ons nie wegvlug van daardie persoon af nie,
maar dan raak ons verbitterd, rusiemakerig en aanvallend. Ontvlug ons God se vorming, sal Hy
in Sy genade weer sorg dat ons nog ‘n kans kry, al is dit deur ‘n ander persoon of onder ander
omstandighede. Die toetse sal al swaarder word, totdat ons Hom sal toelaat om met Sy
bekleding voort te gaan.
Die parmantige en die goedhartige geaardheid moet altwee met Jesus beklee word. Die
parmantige geaardheid persoon sou nooit ‘n ander oor hom laat baasspeel het nie. Hy het op sy
regte gestaan en daarvoor geveg. Deur sy woorde het hy homself afgekoel deur die saak feitelik
en reguit te stel en dan nog ewe lekker te sê: “Ek is ‘n reguit persoon.” Maar noudat hy
geesvervuld is, praat hy nog so parmantig en stap dan ook nog so parmantig weg. Hoe meer hy
egter met Jesus beklee word, sal hy wel nog reguit wees en sy saak kan stel, maar dit al meer
vol van Sy teerheid, soetheid en sagtheid doen.
Die goedhartige persoon wat nooit sy man kon staan nie; te maklik sy regte of sy goed
prysgegee het en nooit “nee” kon sê nie, sal meer ruggraat moet kry om wel “nee” te kan sê en
om sy saak te stel wanneer hy voel dat dit nodig is. Hy sal meer beslis moet wees. As die
persoon nie toelaat dat Jesus sy goedhartige geaardheid heilig nie, dan ontwikkel daar griewe
wat hy in sy hart ronddra teen andere en het hy Kol 3:13 se raad nodig.
Gewoontes:
Wat van die gewoontes en selfs opvoeding wat ek gehad het in my onbekeerde en selfs
ongeheiligde dae, en wat ook baie kreukels in my persoonlikheid gebring het? Gewoontes
beoefen in openbare besigheid of tydens plaas - of huislike werksaamhede of selfs in spaartyd
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bv. die gebruik van materiaal vir amptelike werk bestem, wat u, net soos u ander kantoormaats
vir private en persoonlike doeleindes gebruik het.
Hier sal die Heilige Gees oortuig dat dit nie meer gedoen moet word nie. U sal daarteen moet
kies en u moet dissiplineer om dit nie meer te doen nie. Tydens u daaglikse plaas – of huislike
werksaamhede, word u oortuig dat u Sondae brandstof in u motorkar laat tap of brood gekoop
het en dat dit nie meer mag gebeur nie. Desgelyks in u optrede teenoor moeilike huisgenote,
diensbodes of ander arbeiders oor wie u aangestel is as hoof, word u bewus van onchristelike
verhoudings of handelinge wat God mishaag en u eie Christelike elwe strem. U mag uself ook
afvra of u u vrye tyd so deurbring, dat God Sy beskeie deel ook kry, sodat Hy in u lewe Sy
gesonde groei kan bewerkstellig. U sit soms ure by die draadloos terwyl u geen tyd wy aan
Bybelstudie nie. Selfs boeke of ander dinge in u besit wat nie aan u behoort nie, wat aan u
geleen is en wat u nagelaat het om terug te gee, kan die Heilige Gees hinder. U was gewoond
om op skuld te koop en dan maande te draai om af te betaal of glad nie die skuld te delg nie.
Nou, na die vervulling is u so gewoond om nog maar op skuld te koop en te sloer om dit te
betaal. Mense glo net nie u getuienis nie, omdat u nog te maklik op skuld koop en soms meer
koop as wat u kan betaal. U sukkel dan om dit af te betaal en die ander persoon het sy geld
broodnodig, terwyl hy moet wag. Kies daarteen en dissiplineer u om sover moontlik met kontant
te koop of om daarsonder te bly.
U behoort dalk aan vergaderings waarvan lidmaatskap nie juis verkeerd lyk nie, maar die
Heilige Gees oortuig u om te bedank omdat u daardeur kompromie met die wêreld maak. Wees
stiptelik gehoorsaam want u is ‘n vreemdeling hier, u is in die wêreld maar nie meer van die
wêreld nie.
Party volwasse geesvervulde mans, vrouens, kinders, medewerkers en selfs predikers kan nie
HOFLIK wees teenoor mekaar nie en stel die beeld van die Meester so verwronge voor, dat dit
soms diep smart en teleurstelling veroorsaak (1 Kor 13:5), deur byvoorbeeld ‘n badkamer se
wasbak en bad vuil na te laat en selfs die handdoek somaar iewers neer te sit en dit aan die
huisvrou of bediende oor te laat om weer aan die kant te maak; of deur oor pasgewaste vloere
met modderskoene te loop; deur in geselskappe meer vriendelik te wees teenoor vreemde
persone, terwyl die een naaste aan jou nie na gekyk word nie, of somaar kortaf aangespreek
word; deur deure hard oop te maak en toe te klap totdat dit andere irriteer; deur onmanierlik tee
et, nie om te gee of jou skoene skoon is nie, hoe jou hare lyk nie, hoe jou klere verdraaid sit nie,
nate losgebars is, verkreukeld en nie meer vars lyk nie; deurdat jy opstaan in die more en jou
kamer slordig nalaat, klere laat rondlê, die bed nie opmaak nie, die spieëlkas vol allerhande
dinge laat lê, omdat jy nie so opgevoed en gedissiplineer is nie. Dit en veel meer stel teleur
terwyl ons dikwels sê: “Ek is maar my hele lewe gewoond om so te maak”, of “Ek het maar so
grootgeword” of, “Ek is so opgevoed.”
Nee, wees oop teenoor die tere Heilige Gees terwyl Hy u van al hierdie kreukels oortuig, kies
daarteen, laat die Bloed u reinig daarvan. Dissiplineer uself om anders op te tree. ‘n Mens kan
‘n hond wat geen siel het nie, mooi maniere leer, hoeveel te meer nie ‘n mens wat in alles soos
Jesus wil wees nie – konsidererend, oplettend, dankbaar, fyn en teer.
Christus is alles in almal. Die volheid van die Heilige Gees het ons die Christuslewe, met al sy
heiligheid meegedeel in ons gees, maar dit moet uit ons gees deur ons lede – die liggaam –
uitwerk, deurdat ons, ons lede as werktuie van geregtigheid in diens van God stel (Rom 6:13).
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Die Bloed maak heilig en is die enigste waarborg tot volkome saligheid. Ons het alreeds gesien
dat dit reinig van alles wat nie soos Jesus is nie, maar ook innerlik Sy gesindhede en lewe
meedeel.
Vertrou elke dag met sekerheid dat die Bloed van die kruis al dieper in u wese inwerk om u
volkome saligheid deelagtig te maak. ‘n Gebrekkige geestelike lewe is te wyte aan die feit dat
ons nie die Bloed eer en daaraan die regmatige plek in ons lewens gee nie.
Die Teenstander
“Ween nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu
en soek wie hy kan verslind.” (1 Pet 5:8). Daar is nog ‘n ander sy van die saak, te wete: ‘n Mens
kan waarlik geesvervuld wees maar baie onkundig aangaande die rol wat Satan speel in ons
geestelike lewe. As gevolg daarvan gaan ons soms tye van bittere stryd deur.
Hy word ons teenstander genoem. Hy is beslis ‘n teenstander van die genadewerkinge van God
in en deur ons lewens. Hy kan en sal dit nie duld dat ‘n kind van God geseënd, voorspoedig, en
vol geloof voortlewe en toeneem in God se genade nie, want dat sal so ‘n persoon sy koninkryk
skade aanrig en hom veel moeite gee. Daarom kry alle gelowiges hulle beurt om in die Satan se
siwwe te kom soos Jesus dit so treffend aan Petrus gestel het: “Simon, Simon, kyk die Satan
het vurig begeer om julle soos koring te sif.” (Luk 22:31).
Genadiglik onderskei Christene soms dat dit die Satan is en weerstaan hom en hy vlug van
hulle weg (Jak 4:7). Ongelukkig is daar weer diegene wat dit nie opmerk nie; hulle laat toe dat
Satan hulle oorweldig en geestelik verniel, sodat hulle nie altyd weet wat met hulle geestelik
verkeerd is nie. Hulle kan nie oorwinning kry oor sake waaroor hulle altyd heerlike oorwinnings
behaal het nie. Hulle bely die neerlaag, maar dit verander niks aan die saak nie. Indien hulle
egter Satan as die bewerker hiervan raaksien en hom weerstaan, is hulle dadelik vry.
In die ou dae het ons koring deur esels laat uittrap, en dan met die hand uitgewan om die kaf
van die koring te skei. Laastens het ons dit gesif met handsiwwe om die klippertjies, sand en
bokwiet uit te sif. Ons moes die sif lank heen en weer skommel ten einde alles uit te sif wat nie
by die koring behoort nie. As die siftingsproses te rof was, het daar soms van die mooi vet are
ook oor die rand op die grond geval, en vermors geraak. So beskryf Jesus aan Petrus dat Satan
‘n mens heen en weer skommel totdat hy nie meer weet waar hy werklik geestelik staan nie en
sy geloof (die vet are) begin wankel (vermors raak). “Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie
ophou nie.” (Luk 22:32).
Ten einde Satan se siwwe te herken waarmee hy ons so sif, moet ons sy karakter bestudeer.
Hy is ‘n leuenaar, ‘n dief, ‘n martelaar, ‘n aanklaer, ‘n verleier en ‘n verslinder.
‘n Leuenaar:
“Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.”
(Joh 8:44). Hy lê so maklik ‘n leuengedagte in ‘n mens se gemoed en bevestig dit dikwels deur
die Woord van God. As u nou ‘n fout begaan het, vertel hy jou dat jy so sleg is en niks reg kan
doen nie; of jy is so treurig en beteken ook nie vir iemand iets nie; niemand hou van jou nie; jy is
so ‘n nare mens van geaardheid. U glo hom en praat hom selfs na. dit mag wel waar wees dat u
‘n verdraaide geaardheid het (Fil 2:15), maar om uself sleg te maak, ongelukkig en onvrymoedig
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te laat voel, sal dit nie verbeter nie. Bring dit Bloed toe, sodat dit meer soos Jesus kan word en
behou u vrede en geluk.
Hy vertel leuens in u gemoed oor u huismense, u medewerkers of enige ander persoon. Hy sê
vir u dat hulle kwaad is vir u; dat hulle nie van u hou nie; hulle begunstig ander bo u; hulle is
onregverdig teenoor u; hulle is vriendeliker met ander persone as met u, ens. Uiteindelik is u so
onder die leuenmag dat daar ‘n verkeerde gesindheid in u hart teenoor hulle ontstaan. U sien
selfs oral onreg, onvriendelikheid, ens. , waar daar nooit so iets is nie. As ‘n geesvervulde
protesteer u teen die gees, bid daarteen en vra om verlossing daarvan; u besluit om anders te
wees; u bely dit, maar alles help niks nie. U verstaan nie wat met u aangaan nie, want u was
nooit so nie. Al u geluk, vrede en blydskap is weg en u maak ook die ander mense ongelukkig.
Dit is nie u nie, maar Satan wat u in sy leuensiwwe sif en aanhits teen ander persone. U moet
hom raaksien, hom weerstaan en hy sal van u vlug. Dan sal u vry wees!
Hy waag dit selfs om leuens van God en Sy Woord in ons harte te blaas, bv. Job het gesê God
hou hom as ‘n vyand hom (Job 13:24; 16:9) toe Satan sy vriende gebruik het om hom te
beskuldig dat hy siek is omdat hy sonde gedoen het. Job was baie bewus daarvan dat daar nie
sonde in sy lewe is nie. Toe hits Satan Job aan om sulke leuens van God te glo. Wanneer dit
met ons swaar gaan en ons oor sake bid sonder dat daar ‘n verandering kom, vertel hy dikwels
vir ons dat selfs God ook niks meer vir ons omgee nie. ‘n Ongelukkige, mismoedige, in-ons-selfgekeerde ongeloof sak oor ons toe totdat ons naderhand neerlaag op neerlaag in ons gemoed
lei en selfs sulke woorde uitspreek. Sien hom raak en weerstaan hom!
Hy hits selfs ander persone aan om leuens van ons te versprei of dit te glo met ‘n wrewelige
haat teenoor ons, sodat ons diep ongelukkig daaroor voel. Ja, selfs ‘n vergeldingsgesindheid
openbaar in plaas van in Christus oor die bose werke van die Satan te triomfeer.
‘n Dief:
“… hy is ‘n dief en rower” (Joh 10:1). Deur sy leuens te glo, beroof hy u van u blydskap en raak
u bedruk. Uiteindelik verloor u u hart se vrede. Sy leuens maal oor en oor deur u gemoed totdat
u die stilte van u siel ook verloor en nie meer kan lees of bid nie. As God nie in genade u
geestelike oog oopmaak om Satan as die oorsaak van u toestand te sien nie, sal u naderhand
in duisternis beland hoewel u geesvervuld is. Hy is ‘n dief van u vrede, blydskap en geluk.
‘n Martelaar:
Hy laat mense met u spot, hoon, haat en nydig wees teenoor die stand wat u vir Jesus deur u
getuienisse inneem (1 Thess 3:3; Fil 1:28-30; Open 2:9-10). Hy skep misverstand, vervolging en
opstand teen u en as u nie besef dat u worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die
owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lug (Efs 6:12), dan sal u neerlaag ly. U
sal gevoelens ontwikkel teenoor die mense wat eintlik net Satan se instrumente is, in plaas van
die stryd teen hom te voer, of u sal bang word om so vir die waarheid uit te staan en uiteindelik
geestelik afkoel, stil word en Hom verloën.
‘n Aanklaer:
“ … die aanklaer van onse broers is neergewerp, hy wat hulle aankla voor onse God, dag en
nag.” (Open 12:10). So het hy Job by God aangekla en God uitgedaag dat Hy hom sou toelaat
om Job genadeloos aan te val deur rampe, beskuldiginge van sy vrou teen hom, die dood van
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sy kinders, valse toevoegsels van sy vriende en siekte tot die dood toe, dan sal hy nie meer so
vroom wees nie.
Hierdie sif van ons teenstander is van die wreedste, want dan word ons ongebalanseerd en
selfondersoekend of daar dan sonde is waarom God ons so straf, soos Job se vriende ook
voorgegee het. Dit is waar dat God ons dikwels straf as ons nie gewilliglik sondes wil bely en
regstel nie, maar dan oortuig die Heilige Gees sag en teer van die sonde en dadelik bely ons dit
en God vergewe, Sy Bloed reinig daarvan, daar kom vrede en God trek Sy tugtigende hand
terug. Wanneer daar egter net ‘n skuldgevoel oor u toesak en Satan stel voor dat u nou dalk
sonde gedoen het toe u bv. so met daardie persoon gepraat het, of dit of dat gedoen het, en u
dit bely, maar u skuldgevoel gaan nie weg nie, geen vrede tree in nie, is dit die teenstander se
werk. Hy laat u kwel oor daardie “dalk” – sonde totdat u moeg is om te bely en in die war is. As
die Heilige Gees oortuig van ‘n sonde, dan vergewe God dit en jy vind vrede. Dus, as daar
naderhand verwarring intree en nie skuldvergifnis verkry word van die “dalk” – sonde wat bely is
nie, erken Satan en weerstaan hom en vrede sal u deel wees.
‘n Verleier:
“Want Satan verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy
dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie.” (2 Kor 11:14-15). Selfs ‘n
geesvervulde mens, sal luister na Satan se dienaars as hy nie die onderskeiding van die Heilige
Gees het om te weet dat dit die duiwel is wat hulle na hom toe stuur nie. Hulle sal vir u sê: “Jy
moet nie so eng en bekrompe wees nie, hierdie of daardie persoon maak dan so, jy kan dus
ook maar so maak.” “As jy so eng is, stoot jy siele van jou af weg en kan jy hulle nie vir die Heer
wen nie. Doen so ‘n bietjie met hulle mee.” “Gaan maar saam met jou man na die dans of
bioskoopvertoning toe, dan sal jy hom eerder vir die Heer wen.” Goed, as u toegee, sal u stadig
maar seker u geestelike krag verloor en sal u nie meer vir siele tot seën wees nie. Maar lees
wat Paulus ons leer in 2 Kor 6:14-18.
‘n Verslinder:
“… en soek wie hy kan verslind.” (1 Pet 5:8). Hy laat net alle lewensomstandighede deurmekaar
loop sodat dit voel asof alles teen u is. Hy laat die lewe vinniger aanrol as wat u daarmee kan
tred hou. Hy hou u so oorbesig totdat u net by breekpunt kom en neerlaag op neerlaag volg,
omdat hy u lewenskragte so uitgemergel het dat u nie meer weerstand teen hom kan bied nie.
Hierdie sif skommel hy so totdat u uself nie meer geestelik ken nie en sê: “Ek weet nie wat
aangaan nie, ek was nooit so nie.” U voel om geestelik net wanhopig inmekaar te sak.
Wat sou Satan se mikpunt nou wees met al hierdie siwwe van hom? In Luk 22:32 sê Jesus: “…
dat jou geloof nie mag ophou nie.” Hy sif en skommel u en probeer om u geloof uit te skommel.
By die sifting van koring bly naderhand net die mooi, goeie koringkorrels oor, maar die goeie
koring val ook soms oor die rand op die grond as die sif te erg geskommel word 1 Pet 1:6-7
vertel ons hoe dom Satan is, want dié siftings beproef juis ons geloof. Ons geloof raak net al
hoe suiwerder, mits ons kennis dra van die feit dat dit Satan is wat sif en ons hom so weerstand
kan bied in die dag van onheil (Efs 6:13).
Alle dinge in die geestelike lewe word slegs verkry en behou deur die geloof. As Satan net die
wiel van geloof ‘n lekplek kan gee en dit pap word, sal die kar van my lewe uiteindelik ook tot
stilstand kom, al sal al die ander masjinerie in werkende toestand wees. al is my geestelike lewe
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gesond, kan hy deur sy siftings my geloof laat begin kwyn, en as u begin angstig rondkyk met
vraagtekens in u gemoed oor die oorwinnende lewe, het hy sy sin gekry.
Jesus gee in Lukas 22:32 ‘n wonderlike belofte: “… Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie
ophou nie.” Onthou dit, glo dit, neem dit vir u as die siftings te fel word en begin God te dank.
Genadiglik het ons nie net die donker prentjie van die brullende leeu nie, maar ook die raad hoe
om verlos te word uit sy kloue. Petrus sê: “Wees nugter en waaksaam … hom moet julle
teëstaan, standvastig in die geloof.” (1 Pet 5:8-9). Dit beteken dat u nugter genoeg moet wees
om dadelik raak te sien dat dit Satan is; waaksaam moet wees, vir hom moet pas op en op die
uitkyk moet wees. Dan moet u hom teëstaan, hom nie in u eie krag teëstaan nie, maar in die
geloof, nl. dat Jesus hom negentienhonderd jaar gelede aan die kruis verslaan het en sy mag
verbreek het, deur Sy Bloed wat Hy gestort het aan die kruis. Deur daardie selfde Bloed het Hy
my vir God uit Satan se mag gekoop en verlos. Ek behoort nou aan God. Satan het dus nou
geen reg meer op my nie (Op 12:9-11). Hierdie geloof moet ek standvastig handhaaf; nie die
een oomblik glo Satan het geen reg meer op nie en dan weer die ander oomblik twyfel, verward
rondkyk en gaan plat lê nie. Nee, egalig dag na dag bly glo, onder watter omstandighede ook al
en hy sal van my wegvlug.
Johannes sê ook vir ons in 1 Joh 3:8: “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die
werke van die duiwel te verbreek.”
Paulus sê ook vir ons in Efs 6:11: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande
kan bly teen die liste van die duiwel.” Lees ook F 1:17-23. Voorwaar, ons is meer as
oorwinnaars in Christus Jesus aan die regterhand van God in die hemel bo alle owerheid en
mag en krag en heerskappy.
Ons kan alleenlik oorwinnaars wees en bly as ons dit in die geloof is, deur die werkinge van die
Heilige Gees. So sal daar baie probleme in ons geesvervulde lewens opklaar as ons Satan
raaksien en weerstaan.
Nederigheid
“Verneder julle voor die Here en Hy sal julle verhoog.” “Verneder julle dan onder die kragtige
hand van God sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.” (Jak 4:10; 1 Pet 5:6). Dit is
voorwaar een van God se grootste take om ons as Sy kinders tot niks te kry. Die mens gee hom
nie maklik gevange om sy hoogmoedige hart te verneder en te verootmoedig nie. Hierin lê ook
een van die redes waaroor ons so dikwels misluk in ons geestelike lewens en waarom ons ook
nie kragtig in die Here is nie. Dit ontbreek ons ook so dikwels daaraan om die lieflike geur van
Christus te versprei (2 Kor 2:14-15, juis omdat ons nie ‘n gebroke lewe is, soos die albastefles
met egte nardussalf wat die vrou gebreek en op Christus se hoof uitgegooi het nie (Mark 14:3).
Nardussalf het ‘n lieflike geur en dit het die hele vertrek gevul, sodat almal dit gebruik en geniet
het.
As ons God net sou toelaat om ons van tyd tot tyd opnuut te breek, sal ons hele wese al meer
deurweef word met Jesus se eie nederigheid. Matt 23:13 stel dit so treffend vir ons: “Wie
homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.” Hoe verhoog
‘n mens homself? Die mens wil graag ‘n vername en ‘n hooggeagte persoon wees, en hy
verlang dan ook na daardie ereposisie omdat hy voel dit kom hom toe. Hy wil graag hê andere
moet raaksien wat hy kan doen, wat hy weet, wie hy is en wat sy afkoms is. Hy bewaar sy
waardigheid goed en sien toe dat andere dit ook nie aantas nie.
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Selfverheffing is die tweelingbroer van selfverhoging. Paulus sê in 2 Kor 12:1-10 dat daar ‘n
doring in die vlees gegee is dat hy homself nie sou verhef nie. Dit maak nie soseer saak wat die
doring was nie, maar wel die feit dat hy homself nie sou verhef nie. Dit is die kankersonde en
ook die ondergang van baie gelowiges: ‘n mens swel so maklik uit. As hy sukses behaal het, al
sê hy dit nie, is daar tog daardie geheime gevoel van selfvoldaanheid – in stede van te maak
soos die vier-en-twintig ouderlinge in Op 4:11: Hulle het hulle krone afgehaal wat hulle in dié
lewe verwerf het, en aan die voete van die Lam neergewerp en gesê: “U is waardig, o Here, om
te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag…”
As mense nou in u belangstel en u met agting behandel, swel u uit en voel so belangrik. Maar
as hulle u nie met agting aanspreek of behandel nie, of waardeer vir wat u vir hulle doen nie,
dan is u ongelukkig en vind fout met hulle en dit lei dikwels tot veel onaangenaamheid en
weerwraak (Heb 10:30). U begin vir u regte veg en versprei so ‘n slegte geur in plaas van ‘n
aangename geur van Christus tot eer van God. Sy beeld straal dan nie uit u nie.
Een van ons lektore het vir ons in die lesingkamer gesê: “Kinders, as julle ‘n leeu in die lewe wil
wees, moet julle eers ‘n lam word.” As jy die Lam se gesindheid het, sal jy ‘n leeu word met eer,
krag, gesag en outoriteit in dié lewe. Dan sal jy nie hoef te veg daarvoor nie. Dit sal spontaan
jou deel wees. “Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het Sy mond nie
oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor
sy skeerders, ja Hy het sy mond nie oopgemaak nie.” (Jes 53:7).
‘n Skaap wat geskeer word, blêr nie, hy pomp nie met sy horings nie, m.a.w. hy is nie
ongelukkig of praat nie teë nie, omdat hulle sy pragtige waardevolle wol afskeer nie. As hy klaar
geskeer is, spring hy nie terug na die skeerder en sê vir hom: “Kyk nou hoe lelik is ek, nou het
ek maar min waarde, waar is my wol?” nie. Nee, hy spring weg en hardloop so wat hy kan na sy
maters – ‘n lelike ou wit skapie, gestroop van alles wat hom goed en mooi laat lyk het. Só het
Jesus gesterwe aan die vloekhout as ‘n vervloekte, as ‘n skuldige sondaar en Hy het nie gesê
Hy is onskuldig nie, óf Hy is die Seun van God nie. Hy het nie Sy saak verdedig nie. Hy kon
vrywillig van die kruis afkom en almal wat Hom gekruisig het, met een woord laat dood neerval
het. Nee, Hy het dit nie gedoen nie. Maar nou , ná Sy opstanding en hemelvaart, is Hy die Leeu
van Juda wat heers oor die heelal as Koning van die Konings, met gesag en outoriteit.
Om hierdie Lam se gesindhede in ons lewe te bewerkstellig, laat God omstandighede oor ons
lewe toe waaronder ons moet buig om só die gesindhede van die Lam deelagtig te word. ons
kan buig óf ons kan alles wil reg baklei, maak en breek, óf in gelyke munt terug betaal. Dan sal
ons nooit ‘n leeu in ons huis, omgewing, werkkring of kerk word nie. Andere sal ons nie eer nie,
maar net al hoe meer verag.
Ek sal nooit vergeet hoedat ‘n medewerkster harde, verwytende woorde aan my toegevoeg het
nie. Ek het in trane uitgebars en so verontreg gevoel dat ek besluit het om my werk te bedank.
My waardigheid was geraak, maar die Heer het deur Sy Woord met my gepraat: “Verneder julle
onder die kragtige hand van God sodat Hy julle op die regte tyd kan verhoog.” (1 Pet 5:6). Dit
was toe vir my baie duidelik dat dit God se hand is, wat Hy op my meerderwaardigheid kom lê
het en nie my medewerkster wat so verkeerd is nie. Hy het haar net gebruik. Ek was selfs
gewillig om my werk te laat vaar in my geveg om my waardigheid te beskerm en te behou. Dié
Woord van God het my hart verbrysel en ek het myself voor Hom verootmoedig en dit bely.
Daarna is ek na haar toe en het my arm om haar nek gesit en ‘n soentjie op haar wang gegee
en gesê: “Ek is nie kwaad vir jou nie.” Sy het niks geantwoord nie. Toe ek wegstap, was die
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duiwel by om vir my te sê dat sy nie eers om verskoning vra omdat sy so gepraat het nie. Maar
weer het die Woord met my gepraat: “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die
ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.” (Kol 3:13). Christus
het aan die kruis hulle vergewe wat Hom gekruisig het, al het nie een daarvoor by Hom om
vergifnis of verskoning gevra nie. (Luk 23:24). Ek was so skaam omdat ek so anders as Jesus
reageer het in my gesindheid van hart, sonder woorde, nogtans so terugbetalend in my
verwytende gevoel, omdat sy nie verskoning gevra het nie. Daar en dan het ek deur Sy genade
alles vergewe en kon ek met ‘n teer, soet gesindheid vir ‘n verdere paar jaar saam met haar
werk. (Hand 7:60).
Ja, God laat onreg, misverstande, valse beskuldiginge, ondankbaarheid en onbeleefdheid toe
om ons te buig en te breek. In my geval was ek totaal onskuldig, maar God moes my buig en
breek. Ek was in my eie oë heeltemal te waardig as ‘n senior werkster, en het dit as ‘n groot
vernedering aangevoel en wou dit nie verdra nie, totdat Hy my gebreek het. Baie mense buig en
breek nie in sulke verontregte oomblikke nie; hulle veg terug of betaal in gelyke munt terug, of
onttrek hulle net van die persoon of groep mense en leef by hulle verby. Dit is egter as openlike
vergelding en só mis hulle God se verhoging omdat hulle hulle nie wil verneder nie.
So dikwels is ons ook wel skuldig in sulke oomblikke, en God oortuig ons van die verkeerde
dinge wat ons gedoen of gesê het of van ons lelike gesindheid en reaksie wat ons openbaar
het, maar ons wil ons nie voor God buig en alles eerlik erken en bely nie. Die grote God moet
soms maande lank agter ons aanloop en pleit deur Sy Gees, totdat ons gewillig word om ons
waardigheid prys te gee en te erken dat ons skuldig en verkeerd is. Ons is te hoog, te groot, en
te bang ons verloor ons posisie en bly dus veg daarvoor in ons hart, deur baie redenasies en
gevoelens, totdat hulle al groter en werkliker vir ons word en só ‘n atmosfeer uit ons uitgaan en
ons teëparty wat aanvoelbaar word, self deur ander persone rondom ons.
Soms weer, is ons wel gewillig om by God te bely, maar ons sien nie kans om ons ook by ons
medemens te verneder en uit die weg te ruim wat verkeerd is nie. Wat nog te sê om eerlik en
regverdig te bely dat ons skuldig is, nors of onbeleefd teenoor iemand was, dat ons afjakkerig,
of verkleinerend gepraat het, iemand se gevoel seergemaak het, ons grootmeneer gehou het,
nie toegeeflik was nie, nie waardeer het wat die ander persoon gedoen het nie, of ‘n verkeerde
gesindheid openbaar het! Want ons is besig om ons eie waardigheid te beskerm. Ons is tog so
bang ons sal daal in die agting van die ander persoon deur te bely, en deur nie te bely nie
verkrag ons in ons meerderwaardigheid ons gewete.
Wat eintlik waar is in sulke oomblikke, is: As jy nie erken en bely dat jy verkeerd is nie, dan daal
jy juis baie laag in daardie persoon se agting! Iemand wat nie kan erken dat hy verkeerd is nie,
is mos ‘n swakkeling en ‘n hoogmoedige persoon en dit is baie afstootlik vir ‘n mens en sonde
voor God. Wie het respek vir ‘n persoon wat nie kan erken dat hy is verkeerd nie, al is hy in sy
gemoed oortuig hy is verkeerd? Wie kan so iemand eer?
As ‘n persoon nie buig en breek onder die hand van God nie, bly die albastefles nog heel en die
lieflike nardusgeur kan nie versprei nie. Dit is die enigste manier om die salf uit die fles te kry. Al
kos dit wat om jou hart vars gebreek te kry aan Sy voet en voor die mens, doen dit ten alle
koste!
Om stilletjies te buig en reg te maak by God alleen en nie by u teëparty nie, sal nie veel help
nie. Gaan ook na die persoon en vra om verskoning met berou. Moenie somaar ligtelik sê:
“Jammer” nie. Kniel saam neer en doen eerste u deel en die ander persoon sal volg. ‘n Dame
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het by die middagmaal verkleinerende woorde teen haar man uitgespreek en ek het haar
berispe daaroor. Sy het dadelik so ligtelik gesê: “Jammer, jammer”, maar dit was nie uit ‘n
berouvolle hart nie en sy het maar dié “Mevrou” gebly, wat soveel ouliker en waardiger as haar
man in haar oë gebly het en ‘n onaangename geur in haar huis versprei het.
Langs hierdie weg word daar altyd deur God Self ‘n hegter band gebind tussen persone (Kol
3:14) en so word eensgesindheid ‘n werklikheid tussen kinders van die Heer (Fil 2:2; Rom
12:10-21).
As jy weier om te buig en te breek sodat Jesus meer kan word in jou lewe en jy minder, bly jy
geestelik op ‘n lae vlak. Jy neem nie toe in meer gelykvormigheid aan die Lam en Sy
gesindhede nie, dus word jy nie geestelik kragtiger nie.
As jy buig en breek en sodoende van jou meerderwaardigheid gereinig word, ontvang jy deur
die Bloed wat reinig ook meer van Sy nederigheid wat in Sy Bloed is en dus meer krag in jou
geestelike lewe. Andere gewaar dit en doen moeite om van jou geestelik te kom leer. Hierin lê
die verhoging van God: dat siele die Jesuslewe in u vereer, soek en ontvang.
Herlewing en krag in ons eie geestelike lewe begin hier – diep in die stof gebuig! Moet nooit vir
iemand anders wag om te buig nie. Begin eerste en hy sal jou volg – veel meer sal ook volg.
O mag ek niks wees, niks Heer,
Net aan U voet wil ek sit,
‘n Stukkende, leë vat Heer,
Vir die Meester se werk van nut.
O, mag ek niks wees, niks Heer,
Pynlik vernederend of nie,
Maar diep in die stof buig ek neer,
Dat die wêreld my Heiland kan sien!
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