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DIE KERK SE VOORTBESTAAN WORD 

BEDREIG  
Met soveel uitdagings en bedreigings wat die 
kerk in die gesig staar, raak die wêreld vir die 
Christen by die dag, ’n gevaarliker plek om in 
te woon.  
� p nternasionale ront is sis een van die 
grootste bedreigings vir die Christelike 
geloo.  

� n   word ons vryheid van spraak 
bedreig sou die wet op haatspraak 
goedgekeur word. Dit beteken dat ons ver-
volg kan word deur net vir ’n persoon te sê 
dat hy ’n sondaar is.  

� Daar is ook stemme wat opgaan om die 
Bybel te verban, omdat dit kwansuis 
diskrimineer en haatspraak propageer.  

� Dan is daar ’n boosheid in die kerk wat 
dreig om haar van binne te vernietig. Ek ver-
wys na die liberale teoloë wat met hul god-
delose leer reeds groot skade aangerig het, 
en die geloo van baie laat skipbreuk ly het, 
deur die integriteit en geïnspireerdheid van 
die kri te bevraagteken.  

� erder word diegene wat die ere in gees 
en in waarheid aanbid, aangeval en geëtiket-
teer as liedeloos, onverdraagsaam en vero-
ordelend, omdat hulle weier om kompromie 
aan te gaan.  

� Misleiding in die vorm van ’n Christus-lose 
evangelie, en die maniestasies van bose 
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geeste, wat as werkinge van die Heilige Gees geïnterpreteer word, lok al 

hoe meer Christene weg om ’n ander jesus na te volg.  

 

Hierdie is maar die punt van die spreekwoordelike ysberg wat dreig om die 

kerk van Christus te vernietig.  

Hoe gaan ons behoue bly? 

Vervolging was nog altyd deel van die Kerk  

 
In Joh. 15:9 sê die Here vir sy dissipels; omdat hulle nie van die wêreld is 

nie, en Hy hulle uitgekies het, daarom haat die wêreld hulle.  

In Matt. 24:9 waarsku die Here Sy dissipels dat hulle aan verdrukking oor-

gegee en doodgemaak sal word, en hulle sal deur al die nasies gehaat word 

ter wille van Sy Naam.  

En vir ons wat op die vooraand van die koms van Christus leef is daar ’n 

waarskuwing in Luk 21:26... en mense se harte sal beswyk van vrees en ver-

wagting van die dinge wat oor die wêreld gaan kom.  

Dank God dat ons nie nodig het om aan ons harte te beswyk van vrees 

nie.  
 

Hoekom nie?  

 
1. Ons oorwinning is ’n uitgemaakte saak.  
Mat 16:18 En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my 

gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  

Wat die Here vir Petrus sê is dat die strategieë, aanvalle en meganismes van 

die vyand nie die kerk sal verpletter of vernietig nie.  

Christus het met hierdie stelling die kerk as onoorwonne 
geproklameer. Dit moet vir ons ’n groot bron van hoop en 
inspirasie wees, want ten spyte van die aanslae weet ons, 
dat ons  
 

GAAN OORWIN ! ! 
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2. Christus het vir ons beskerming gebid.  

Na drie jaar wat Christus met Sy dissipels gewandel het, het die tyd 

aangebreek dat Hy van hulle afskeid moes neem. Dit doen Hy o.a. deur 

vir hulle te bid (Joh. 17). In hierdie gebed vra Hy Sy Vader om Sy dis-

sipels, asook elkeen wat deur hulle sal glo, teen die bose te bewaar.  

Alle gelowiges vir alle tye is by die gebed ingesluit en tot vandag toe -

2017 jaar later-ervaar ons hoe God nog steeds besig is om daardie gebed 

te beantwoord.  

Joh 17:20 Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat 

deur hulle woord in My sal glo—  

3. Elke kind van die Here sal behoue bly  

In Openbaring 13:8 lees ons dat almal wie se naam voor die grondleg-

ging van die aarde in die boek van die lewe geskryf is, die dier nie sal 

aanbid nie. WOW !  

Voor die grondlegging van die aarde is ons oorwinning oor die dier 

reeds geproklameer.  

4. Christus se belofte  

Laastens het ons die wonderlike BELOFTE aan die einde van die groot 

opdrag.  

Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop 

hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 

hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  

Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van 

die wêreld. Amen.  
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5. Bonatuurlike bekragtiging  
In Handelinge 7 lees ons hoe Stefanus, Christus se eerste martelaar, ger-

eageer het te midde van vervolging. Toe sy lewe bedreig is (v55), was hy 

meer bewus van God se heerlikheid as die situasie waarin hy hom bevind 

het en toe hy gestenig word, het hy vir sy vervolgers gebid. 
 

Hoe het Stefanus dit reggekry?  
 
ers 55 sê Stefanus was vol van die Heilige Gees. y was op 
daardie oomblik bonatuurlik bekragtig. En so sal ons ook deur 

die Heilige Gees bekragtig word, sou ons ooit die dood, ter 

wille van Christus, in die gesig staar.  

nthou dat Christus belowe het dat niemand y skape uit Sy 
hand sal ruk nie. Joh. 10:28  
Hoewel satan rondloop soos ’n brullende leeu om te soek 
wie hy kan verslind en verskeur, en hy daarop uit is om die 
kinders van die Here te vernietig, weet ons vanuit Open 
12:7-11 dat ons hom gaan oorwin.  
Opn 12:7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele 
het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog 
gevoer;  
Opn 12:8 en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie 
meer te vinde nie.  
Opn 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem 
word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op 
die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.  
Opn 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en 
die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die 
mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, 
hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.  
Opn 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur 
die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie 
liefgehad nie.  
 

Daarom hoef ons nie te vrees of angstig en paniekerig te 
wees nie. Ons kan leef met hoop en ’n verwagting dat 
ons  
BEHOUE GAAN BLY ! ! !  
WANT HY BLY GETROU ! ! ! ! 
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Bedanking  
Die NG gemeente in Londen het ons in kennis gestel dat 
hulle vanweë dalende lidmaat getalle nie meer vir ons finan-
sieel sal kan ondersteun nie. Ons het begrip vir hulle situasie 
en wil hulle bedank vir die jare lange getroue ondersteuning. 
  
Verwelkoming  
Ons was verras toe Br. Francois Pretorius by die Januarie 
vergadering, nie net weer by ons trust aangesluit het nie, 
maar weer as voorsitter aangestel is. Ons is dankbaar dat 
die Here hierdie geloofsheld en baie bekwame dienskneg 
weer gelei het om die tuig op te neem. Mag hy soos in sy 
vorige 25 jaar as voorsitter ervaar hoe die Here hom lei en 
wysheid gee om die werk te bestuur soos dit Hom behaag.  
Oom Francois en tannie Louise, baie welkom, en dankie. 
  

Webtuiste  
Na maande se harde werk, en tegnologie wat ons soms groot kopsere be-

sorg het, is ons dankbaar om u te meedeel dat ons nuwe webtuiste funk-

sioneel is. Die adres is nog steeds dieselfde. www.met.org Besoek gerus 

die webtuiste en neem asb. vrymoedigheid indien u voorstelle het of een 

of ander frustrasie op die webtuiste ervaar het. 

Wes-Kaap  

 
Ons het die tweedelaaste aand van die veldtog op die plaas Grootfontein die Jesus 

film gewys. Die laaste aand het die Here my gelei om die mense in ’n kring te laat 

sit. Ek het rustig aan hulle verduidelik hoe God hulle sonde op Sy Seun geplaas het 

en Hom gestraf het asof Hy die een is wat die sonde gedoen het. Dit was een van 

daardie aande wat ek kon voel dat die Here op ’n besondere wyse vir my in staat stel 

om ’n saak oop te breek. Daar was ’n gewyde atmosfeer soos ek lanklaas beleef het. 

Na die diens het daar drie dames en vier jong seuns bly sit. Hulle het almal ’n oor-

gawe aan die Here gemaak. Een van die dames het bitterlik geween terwyl een van 

die seuns met trane na die Here geroep het om hom te red. 
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Mpontshane vertel 

  
Veldtog in Jozini area (Januarie)  

 

Na ’n welverdiende rus is ons dankbaar dat ons die eer-

ste veldtog met hernude energie begin het. Die opkoms 

was baie goed en daar het ook heelwat mense tot 

bekering gekom. Ons het die fondasie (Christus) gelê 

en nou moet die nuwe bekeerlinge ge dissipel word. 

Bid asb. vir die mense in die Jozini area, hulle is regtig 

oop die die Evangelie. 

  

Aan die begin van die tweede veldtog is ons nuwe tent 

beskadig as gevolg van ’n storm wat met sterk wind 

gepaard gegaan het. Die skade beloop duisende rande. 

Ons was genoodsaak om ’n baie kleiner tent in die om-

gewing te leen sodat ons met die veldtog kon voort-

gaan. Ons ander tent wat verlede jaar in November ook 

in ’n storm beskadig is, is op die oomblik in vir herstel-

werk. Die herstelwerk beloop R13 000.  

 

Aangesien ons nie ’n trok het om die swaar toerusting 

te vervoer nie is daar besluit dat ons in ’n klein radius 

rondom Jozini (waar die toerusting gestoor word) gaan 

veldtogte hou. Ons vertrou dat die Here ’n trok sal 

voorsien. 
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Herinner  

 
Ons wil u graag herinner van ons multi-media bediening waar 
boodskappe in audio en video formaat opgeneem is in Afri-
kaans, Suid-Sotho, Xhosa en Zoeloe. Vir meer besonderhede 
kan u ons webtuiste besoek. Klik op die skakel “Multimedia”.  
 
Met ons inkomste wat gekrimp het, is ons genoodsaak om 
ons uitgawes te besnoei waar ons kan.  
Dus wil ons ’n beroep op elkeen doen wat toegang tot die 
internet het om u e-posadres aan Ria te stuur by 
met@greytown.co.za sodat ons die nuusbrief vir u in PDF for-
maat kan aanstuur. Dit sal ons aansienlik help met die be-
sparing van posgeld en koeverte. 
 
Baie Dankie, vir u samewerking in die verband.  
Nico gaan ’n inisiatief begin waar hy d.m.v. die internet borge 
oorsee gaan soek om by die werk betrokke te raak. 
 
 
 
 

Gebedsversoeke  

 
Ons vra vir ernstige voorbidding wat die finansies betref.  
 
Bid asb. dat die Here ons nuwe voorsitter sal lei en wysheid 
sal gee vir die groot verantwoordelikheid wat op sy skouers 
rus.  
 

Bid asb. vir jong trust lede. 
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