
ZEVEN BELANGRIJKE VERMANINGEN
van Elias Aslaksen

Mijn kostbare, zeer geliefde vrienden!

1) Wees zeer ijverig om godvruchtig te zijn op alle gebieden. Hierdoor wijk je ver, 
ver weg van het kwaad!!! Je kunt God nooit te veel vrezen en liefhebben! Verkondig 
dit, met volle borst.

2)2) Houd onophoudelijk en onverminderd van elkaar! Het is niet gevaarlijk om in dit 
te veel te doen! Wees vervuld van een extreme liefde, en spaar nooit met daden of 
woorden!

3) Verafschuw discussies en onenigheid als de pest, ja, als het vuur van de hel! Lijd 
wat er maar nodig is om dat soort dingen te vermijden! Beschouw het als een ver-
schrikkelijk schandaal! Laat zien dat je niet hoort bij het geslacht van de onvrede 
die God zal verpletteren. Verkondig dit met dodelijke ernst!

4) Iedereen moet er ernst mee maken om binnen te komen in volkomen rust in God, 
zonder uitzondering! Een wezenlijk onderdeel van de rust in God ontstaat door een 
levend geloof in teksten zoals bijvoorbeeld: “Gods weg is volmaakt”, “Alle dingen 
zijn dienaren van God”, “God doet alles wat Hem behaagt in de hemel en op de 
aarde”, “Gebeurt er niet een ongeluk, zonder dat de Here dat bewerkt?”, “Alle 
dingen werken mee ten beste voor hen die God vrezen en liefhebben”. Rom. 8. “Er 
valt geen mus ter aarde zonder dat uw hemelse Vader dat wil en zelfs de haren op 
uw hoofd heeft Hij geteld!”uw hoofd heeft Hij geteld!”

5) Zoek met je hele hart, heel bewust, om door en door gefundeerd te worden in 
geringe gedachten over jezelf! Weiger hardnekkig alle vormen van grote gedacht-
en over jezelf! Wees op je hoede voor eigenwijsheid en halsstarrigheid alsof het de 
hel is! Dan ben je in waarheid wijs!

6) Stort je er helemaal in om voor anderen te leven! Geef je eraan over, in een vol-
komen tegenstelling tot alles wat eigenliefde wordt genoemd, tot alles wat van 
jezelf is! Eerst de ander! En dan: De ander tot in het oneindige! Als jij voor anderen 
zorgt, dan zorgt God extra goed voor jou! Vergeet dat niet! Gelegen of ongelegen.

7) Daadkracht is nodig! Zoek dat! Wees daar vol van! Anders wordt je een goed be-
doelende meeloper en praatjesmaker!


