Waarom Tale?
Uittreksel van Pastoor Neser se preek: B888
Skriflesing: Markus 16: 9-20
Kernvers: 17 – “ En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg; in my Naam
sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek”
Dank die Here vir Sy kosbare Woord en dat dit onveranderlik bly. Mag ons
weer daardie onverskrokkenheid van die Heilige Gees kry soos wat die eerste
dissipels gehad het. Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, maar
dit is ons wat verslap en ons vuur verloor het.
Kom ons stry die goeie stryd en strewe daarna om al hierdie beloftes in God
se Woord te verkry en daardie vuur en ywer te bekom.
As ons weer die onverskorkkenheid van die Heilige Gees in ons lewe kan
terugkry, sal ons dieselfde dinge kan doen wat daardie dissipels gedoen het –
dit wat God hier in Sy Woord belowe het!
Dit is nie nodig vir een van ons om siek te wees, of in neerlaag te lewe nie,
want Jesus het ons vrygemaak. Hy het al hierdie wonderlike dinge vir ons
nagelaat.
Waarom dan tale? Dit is n belofte (v16). Dit is een van die tekens, om die
waarheid te sê, die eerste teken wat as te ware die deur oopgemaak het vir al
die ander tekens wat sou volg… leer om met God te praat in die taal van die
Heilige Gees.
Paulus het baie gepraat van tale en ek glo dit was die geheim van sy kragtige
bediening.
In my eie lewe kan ek getuig van baie keer wanneer my krag min was en my
moed my wou begewe. Maar wanneer ek dan met God in tale gepraat het –
gebid het en die Heilige Gees vir my ingetree het soos in Rom 8:26. Met
onuitspreeklike sugtinge, wanneer jy nie meer weet wat om te bid nie maar
die Gees kom jou te hulp en bid deur jou tot God. Dan is dit nie lank nie, of jy
ervaar die deurbraak – dis wonderlik!

