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“Maar die uur kom en dit is nou, wanneer die ware aanbidders  
die Vader met gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek 
inderdaad sulke mense om hom te aanbid. God is ‟n Gees en dié 
wat hom aanbid, moet met gees en waarheid aanbid.”                                
– Johannes 4:23-24  

Met hierdie woorde wys Jesus vir ons die belangrikheid wat Jehovah, op soeke na waarheid plaas en 
om volgens die waarheid te lewe. Dit is ‟n voortdurende proses. Dit behels ‟n voortdurende reiniging 
en verfyning van onsself, ‟n aanhoudende wassing in die woord van God.  

Sulke inspanning verg dat ons waarheid sal liefhê. Sonder ‟n liefde vir waarheid sal ons nie die nodige 
navorsing doen nie en ons sal nie gewillig wees om die opofferings te maak wat inherent is daaraan om 
volgens die waarheid te lewe nie.  

Jesus het vooruitgesien dat baie nie ‟n liefde vir waarheid sou hê nie.  

“En talle valse profete sal opstaan en baie mislei; en weens die 
toename in wetteloosheid sal die liefde van die meeste 
verkoel.”– Matteus 24:11-12  

Selfs diegene met die gees se getuienis kan daardie liefde verloor.  

“Nietemin het ek dít teen jou, dat jy die liefde wat jy eers    
gehad het, verlaat het.” – Openbaring 2:4  

Die liefde waarvan hier gepraat word, is nie ‟n liefde vir die mensdom of ‟n liefde vir die broederskap 
of selfs ‟n liefde vir God, nie. Dit is ‟n liefde vir waarheid. Let op die Apostel Paulus se woorde:  

“Maar die wettelose se teenwoordigheid is volgens die  werking 
van Satan met allerhande kragtige werke en leuenagtige tekens 
en voortekens en met allerhande onregverdige bedrog vir dié 
wat vergaan, as ‟n vergelding omdat hulle nie die liefde vir 
die waarheid aangeneem het sodat hulle gered kan word nie. 
Dit is dan waarom God ‟n werking van dwaling na hulle laat 
gaan, dat hulle die leuen sal glo, sodat hulle almal geoordeel kan 
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word omdat hulle nie die waarheid geglo het nie, maar behae 
geskep het in onregverdigheid.” – 2 Tessalonisense 2:9-12  
 

Terwyl liefde vir God die allerbelangrikste eienskap is wat ons kan besit, word ware liefde nie bereik 
sonder om eers tot ‟n akkurate kennis van waarheid te kom nie.  

 “Geliefdes, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want die 
liefde kom van God en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en 
doen die kennis van God op. Hy wat nie liefhet nie, het God 
nie leer ken nie, want God is liefde.” – 1 Johannes 4:7-8  
 
“Want „elkeen wat die naam van Jehovah aanroep, sal gered 
word‟. Maar hoe sal hulle hom aanroep in wie hulle nie geloof 
gestel het nie? En hoe sal hulle geloof stel in hom van wie hulle 
nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor sonder dat iemand 
preek?” – Romeine 10:13-14  

In werklikheid kan ons vir Jehovah nie na behore nader sonder om ‟n vooraf kennis van Hom te hê nie.  

 “Wat meer is, sonder geloof is dit onmoontlik om vir hom 
welbehaaglik te wees, want hy wat tot God nader, moet glo dat 
hy is en dat hy die beloner word van die wat hom ernstig soek.”  
 – Hebreërs 11:6  
 

Buiten en behalwe vatbaar te wees vir alle soorte oneerlikheid van mense, maak ‟n gebrek aan waarheid 
ons vatbaar vir Satan se invloede. Jesus het vir die Fariseërs gesê:  

  “Julle is van julle vader die Duiwel, en julle wil die begeertes   
van julle vader doen. Hy was ‟n mensemoordenaar toe hy 
begin het, en hy het nie in die waarheid vasgestaan nie, omdat 
daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy die leuen spreek, 
spreek hy ooreenkomstig sy eie geaardheid, want hy is ‟n 
leuenaar en die vader van die leuen.” – Johannes 8:44  
 

Let op dat Jesus die Satan se val beskryf het, nie as ‟n gebrek aan liefde vir God nie, maar ‟n gebrek 
aan liefde vir waarheid. Want sodra liefde vir waarheid nie meer daar is nie, is liefde vir God ook nie 
meer daar nie.  

Dít is die toestand waarin Jehovah die mensdom gevind het en in reaksie hierop het Hy ons liefgehad 
en ons na waarheid gelei.  

“Hierdeur is die liefde van God in ons geval openbaar gemaak, 
want God het sy enigverwekte Seun in die wêreld uitgestuur 
sodat ons deur hom die lewe kan verkry. Hierin lê die liefde; nie 
dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad en sy 
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Seun uitgestuur het as ‟n soenoffer vir ons sondes.”                                       
– 1 Johannes 4:9-10  
 
“Daarom het Pilatus vir hom gesê: „Wel, is jy dan ‟n koning?‟  
Jesus het geantwoord: „U sê self dat ek ‟n koning is. Hiervoor 
is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld ingekom, om van 
die waarheid te getuig. Elkeen wat aan die kant van die 
waarheid is, luister na my stem.‟” – Johannes 18:37  

Ofskoon ons eens van God vervreemd was, het ons nou ‟n manier om na Hom terug te keer.  

 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na   
die Vader behalwe deur my nie.” – Johannes 14:6  

Ons het ook ‟n manier om dit te bereik.  

“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie  
nou dra nie. Wanneer hy, die gees van die waarheid, egter kom, 
sal hy julle in die hele waarheid inlei, want hy sal nie op eie 
ingewing spreek nie, maar wat hy hoor, sal hy spreek en hy sal 
die komende dinge aan julle bekend maak. Hy sal my 
verheerlik, want hy sal ontvang van wat myne is en dit aan julle 
bekend maak.” – Johannes 16:12-14  

Dit is die gees van die waarheid, in werking gestel tydens ons salwing, wat ons dring om vir God te 
soek. Alle ware seuns word so gedring. Om ‟n akkurate kennis van waarheid in te win, is wat ons 
versterk om nougeset in Christus se voetstappe te volg, om ons beproewings te deurstaan, om ons deel 
te aanvaar om boosheid te ondervind, om ons folterpale op te neem.  

Dit is baie duidelik dat, terwyl ons onsself opbou, ons ONS waarheid moet erken. Wat is dus die 
waarheid aangaande ons salwing? Kom ons gaan voort met Brief Nr. 3.  

_______________________  

“Elaia Luchnia”  
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