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Ek skryf vandag aan jou oor God wat deure oopmaak. Iemand wat hierdie boodskap lees, sal dadelik hiermee kan
identifiseer, omdat jy voor een of meer geslote deure staan. Daar is dit, reg voor jou, ‘n deur wat lyk asof dit
heeltyd gesluit bly. Dit kan ‘n ernstige finansiële situasie wees, en jy het gebid vir die deur van ‘n geleentheid om
oop te maak. Tog lyk dit asof alles wat jy probeer skynbaar misluk; die deure gaan eenvoudig net nie oop nie.
Ek weet nie wat jou geslote deur mag wees nie, maar vir baie lyk dit asof die vensters en deure van die hemel
gesluit is. Die hemel kom soos koper voor, en dit lyk asof jy nie kan deurkom nie. Ek praat van een of ander
kwessie, ‘n situasie, of ‘n behoefte waaroor jy al baie gebid het. Dit kan ‘n krisis wees wat niks minder as ‘n
wonderwerk verg nie, en jy het nog nie ‘n antwoord op jou vurige gebede en smekinge tot die Here ontvang nie.
Christus verwys na Homself as Hy “wat oopmaak en niemand sluit nie” (Openbaring 3:7, AFR53). Dit was in ‘n
brief wat aan die gelowiges in die antieke Filadelfia gestuur is, ‘n kerk wat die Here gekomplimenteer het omdat Hy
die woord van sy lydsaamheid bewaar het en nooit sy Naam verloën het nie. Eenvoudig gestel, in hul moeilikste tye
het hierdie mense getrou op God se Woord gestaan. Hulle het die Here nie daarvan beskuldig dat Hy hulle
verwaarloos het of ‘n dowe oor gedraai het op hul geroep nie.
Dit is wat die Here aan hulle belowe het, en dit is ook ons ??belofte: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid
bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van
die aarde op die proef te stel” (Openbaring 3:10).
Hierdie uur van versoeking is nou al op ons. Dit hou ongelooflike toetse van geloof so groot en so vurig in dat baie
in dodelike ongeloof sal verval. Inderdaad, ‘n groot afvalligheid van blywende geloof kom nou oor die hele wêreld.
Maar omdat jy steeds op sy beloftes vertrou en bereid is om in geloof te sterf, selfs al sien jy nie die beloftes vervul
nie, sal jy in hierdie wêreldwye versoeking weerhou word om in ongeloof te verval. God het jou geroep gehoor, en
Hy weet die tydsberekening, die presiese uur, om alle deure oop te maak. Moet dus nooit opgee nie. Moet nooit
twyfel nie. Staan op sy beloftes. Hy sal jou nie in die steek laat nie.
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