Die Bloed en ons Getuienis
Uittreksel van Pastoor Neser se preek: b79A
Sriflesing uit Openbaring 12:1-12
Kernvers: 11- ‘En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur
die woord van hul getuienis, en hulle het tot die dood toe nie hul lewens
liefgehad nie.’
Daar is ‘n geweldige stryd in die onsienlike en hierdie sielevyand wat hier
genoem word met drie name: Satan, Duiwel en Verleier (hy wat die nasies
verlei) – hy het neergedaal met groot woede op die aarde omdat hy weet
dat hy min tyd het.
Daarom dat God vir ons die wapenrusting gegee, sodat ons weerstand kan
bied teen die duiwel en die bose geeste in die lug. Ons vergeet te dikwels die
mag wat God vir ons gegee het.
Geliefdes ek voel aangedaan in my siel wanneer ek dink aan die kerk van
Jesus Christus , en hoe teoreties ons geword het. Hoe ver is ons netnie van
die praktiese uitwerking van ons godsdiens nie! Ons het immers elke dag te
doen met die praktiese resultate van die sonde, en van die aanslae van die
sielevyand en sy trawante.
Ons lees hier in Openbaring van die oorlog wat daar in die hemele aan die
gang is tussen die draak en sy engele, en Michael en sy engele. Dit is ‘n geveg
wat baie magtiger is as enigiets wat ons al ooit op die aarde beleef het. Die
Bybel praat van een engel wat in een nag 186,000 Assiriërs verslaan het!
Wat ‘n magtige geveg is daar net nie in die onsienlike aan die gang nie, wat
ook sy uitwerking het op ons hier op aarde. God se kinders weet so min
hiervan en tog vrywaar dit ons nie van die trane en ellende wat op ons
gebring word nie.
Maar God het vir ons mag en outiriteit gegee oor al die mag van Satan!
Daarom moet ons toetree tot die geestelike terrein en weet wie ons in
Christus is en dat die wapens van ons stryd kragtig is om vestings neer te
werp! – Deur die Woord van ons getuienis en deur die bloed van die Lam!

