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Vriendskappe
vir God:
Die vreugde van
betrokkenheid by
Sy sending

S

oms het ’n enkele gedagte ’n trefkrag wat diep tot ‘n mens deurdring en dan ‘n
mens se lewe eensklaps verander. ’n Aantal jare gelede was ek en my kollegas in ’n
predikantsvergadering. In ’n stadium neem die gesprek ’n wending, en ons begin
om oor dinge soos persoonlike bediening, getuienis en evangelisasie te praat. Toe
sê een van my vriende min of meer die volgende: “Sending is hoofsaaklik God se taak. Hy
span al die hulpbronne van die hemel in om ons planeet te red. Ons taak is samewerking,
om met ’n vreugdevolle gees hand by te sit in God se reddingstaak.” Meteens voel dit asof
’n sware las van my skouers gelig word. Dit is nie my taak om die verlore mensdom te red
nie. Dit is God s’n. My plig is om bloot my samewerking te gee, om ‘n medewerker van
Hom te wees in die taak waarmee Hy reeds besig is.
Die idee dat sendingwerk God se taak is, blyk ook duidelik uit die Skrif. Salomo stel dit só:
“Hy het ook aan die mens ’n besef gegee van die onbepaalde tyd” (Pred. 3:11) of soos die
Nuwe Lewende Vertaling dit stel: “Hy het aan die mens ’n visie gegee van die ewigheid.”
In elkeen van ons plaas God, by geboorte, ’n begeerte na die ewigheid. Dit is in die wese en
weefsel van die mens. Die kerkvader Augustinus het eenmaal gesê: “Heer, ons is gemaak
vir U, en ons sal nooit tot rus kom totdat ons dit by U vind nie.” In die Evangelie volgens
Johannes is Jesus (in vele opsigte) die lewenslig aan elkeen wat op aarde gebore word
(hfst. 1:9). God plaas nie net in elkeen van ons ’n begeerte na Homself nie, Hy stuur ook sy
Heilige Gees om ons nader aan Hom te trek.
Elke begeerte om reg te doen, elke sondebesef, kom deur die influistering van die Heilige
Gees. Elke begeerte na die goeie, en elke neiging tot goedhartigheid en onbaatsugtigheid,
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begin by die Heilige Gees. Selfs al verstaan of besef ’n mens dit nie ten volle nie, werk die
Heilige Gees in ons lewens om ons nader aan Jesus te trek (Joh. 16:7-15). Tog is Jesus self
die grootste gawe ooit.
Toe die mensdom geheel en al in sonde verlore was – gedoem tot ’n ewige dood – het die
liefde van God die voortou geneem. Let op Jesus se woorde: “‘Die Seun van die mens het
immers gekom om te soek en te red wat verlore is’” (Luk. 19:10, NAB). In dié verband
skryf die apostel Paulus: “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons
gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom. 5:8, NAB). Ter verlossing van die mens het
God die eerste stap gedoen. Christus het die prag en praal van die hemel agtergelaat en na
hierdie planeet gekom – ’n wêreld vasgevang in die duister greep van sonde – sodat Hy ’n
reddingspoging kon uitvoer.
Voordat ons ’n enkele treetjie in sy rigting kon gee, het God reeds ’n reuse sprong tot by die
mens gegee. Voordat ons ons lewe vir Christus gegee het, het Hy ons reeds verlossing deur
Sy dood geskenk. Toe ons nog Sy vyande was, was Hy reeds ons vriend. Toe ons anderpad
gekyk het, het Hy reeds in ons rigting gekyk. Toe ons ons nie veel aan Hom gesteur het nie,
was Hy diep besorgd oor ons.
In Lukas 15 is Jesus die goeie herder wat onverpoosd na sy verlore skaap soek. Hy is
ook die vrou wat angstig na die verlore silwer muntstuk uit haar bruidskat soek; en die
bejaarde vader wat, sonder om te dink, sy verlore seun tegemoet hardloop. Ellen G. White
gee ons baie stof tot nadenke in dié verband. Let op haar treffende woorde: “Die groot
verlossingsplan is reeds voor die grondlegging van die wêreld beraam. Tog is hierdie
wonderbaarlike plan – ter betaling van die mens se losprys – nie iets wat Christus alleen
onderneem het nie. Voor die skepping van die aarde is dit bespreek. God die Vader en God
die Seun het ooreengekom: as die mensdom nie lojaal aan God sou bly nie, sal Christus –
Hy wat een met die Vader is – die oortreder se plek inneem en ter wille van geregtigheid die
straf op Hom neem” (The Advent Review and Sabbath Herald, 15 November 1898).
Bepeins dit vir ’n oomblik: om medewerkers van Christus in sy verlossingstaak te wees. ’n
Ongelooflike voorreg en ontsaglike verantwoordelikheid het ons te beurt geval, ’n taak wat
ons ewige blydskap bied! Dít is waaroor dié kwartaal se lesse gaan.
Mark Finley is gebore in die Amerikaanse staat Connecticut. Hy is ’n wêreldbekende
evangelis en was van 2005 tot 2010 ‘n vise-president van die Wêreldkonferensie van die
Sewendedag-Adventiste Kerk. Na sy aftrede word hy aangestel as ’n assistent vir die
president van die Wêreldkonferensie. Leraar Finley en sy vrou, Ernestine het drie kinders
en vyf kleinkinders.
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