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As dit nie vir daardie prominente naambord gewees het nie. 
 
Iemand skryf aan my en sê, dat ‘n persoon haar sterk aangespreek het omdat sy ‘n 
kruis in haar kantoor, ek dink op haar lessenaar het.  Die persoon laat toe vir haar 
verstaan, dat dit sonde is en sy daarvan moet ontslae raak. 
Sy skryf toe aan my en vra my, my opinie. 
Hier is dan hoe ek na hierdie saak kyk. 
Toe ek sit en dink hoe ek moet begin om hierdie dame te antwoord, hoe heerlik!  Toe 
herinner die Heilige Gees my aan iets wat met my en my vrou nou eendag in die mall 
gebeur het. 
Ek en my vrou stap nou eendag in ‘n groot mall wat vir ons nog ‘n onbekende plek 
gewees het.  Sy wou vir haar ‘n denim koop maar daarvoor moes ons eers ‘n 
klerewinkel kry. 
Ons loop en soek.  Eintlik moet ek seker sê, ons loop en my vrou soek. 
Op ‘n stadium ruik ek net die heerlike geure van kos en ek hoor die geluide van 
messegoed ens, die bekende klanke van restaurante om my. 
Ek dink toe, dat ons nie hier klere te koop gaan kry nie maar ek sê niks, want my vrou 
is al klaar ‘n bietjie op haar senuwees oor die vreemde plek. 
Skielik voel ek aan haar arm, dat daar meer doelgerigtheid in haar stap is en ek vra: 
“Sien jy iets.” 
Sy sê toe dat sy het Milady’s se bord gesien en toe haar aandag daar is, sien sy 
sommer al die ander klerewinkels wat sy gesoek het. 
Dit is ook hoe ek na die kruis kyk wat baie Christene as simbool gebruik om aste ware 
aan die wêreld te verkondig: 
“Ek is ‘n dissipel/volgeling van Jesus.” 
Net gou terug by die klerewinkel. 
My vrou, soos baie ander vroue, is taamlik rigtingloos. 
Oeps!  Nou gaan ‘n paar van my vriendinne my weer goed die kop was maar ek glo, 
ons sou baie lank gesukkel het as dit nie vir daardie prominente naambord gewees het 
nie. 
Daardie naambord het ons gehelp om by die winkel uit te kom waar ons wou wees en 
as gevolg van daardie naambord, kon my vrou ontspan en haar denim koop. 
Toe ek nog gewerk het, het ek ‘n hout vissie wat my seun op skool gemaak en vir my 
gegee het, teen my rekenaar gesit en dit was vir my heerlik as mense van tegnikusse, 
tot die dame wat die kantoor moes skoonmaak my vissie sien en dan begin gesels en 
ek ‘n wonderlik geleentheid kry om oor die Evangelie te gesels. 
Jy sien, as ek in my kantoor byvoorbeeld agter my rekenaar sit en werk, of oor ‘n 
motor se enjin gebukkend staan in ‘n werkswinkel, of ‘n kruiwa vol sement stoot, om 
maar net ‘n paar voorbeelde te noem, kan mense nie sommer op die oog af sien dat ek 
‘n dissipel/volgeling van Jesus is nie. 



Ek het dit by my werk gedoen, om mense die vrymoedigheid te gee, om met my te 
gesels oor Jesus of ‘n probleem. 
Ek wil ook met jou ‘n ander soort simbool deel wat ek gebruik het, dit is nou as jy ‘n 
gesegde ‘n simbool wil noem, wat ook altyd wonderlike resultate opgelewer het. 
In my werksituasie moes ek baie, baie met die foon werk en ek het toe en ek het nou 
nog steeds, ‘n standaard antwoord wat ek vir iemand gee, as wie ook al, waar ook al 
vir my in een of ander variasie vra, hoe dit gaan. 
As die persoon my in Afrikaans vra, is my antwoord: 
“God is op die troon en die saak loop mooi.” 
As die persoon vir my in Engels vra, is my antwoord: 
“God is on the throne and everything is well.” 
Talle kere het dit dan gebeur, dat die persoon dadelik ook iets van ons Here sê en 
soms het dit in ‘n Heerlike gesels oor ons Jesus ontaard. 
Sjoe, nou wonder ek of iemand my nie gaan trap oor my gebruik van die woord 
“ontaard” nie. 
So, of dit nou die kruisie/vissie om my nek, op my lessenaar of waar ek dit ook al 
vertoon is en of dit my standaard groet oor die foon, of wanneer iemand my van 
aangesig tot aangesig groet is, wat ek gebruik.  As ek daardeur my getuienis kan 
uitlewe, wel dan sê ek: 
“Prys ons Here!” 
Natuurlik is daar die persoon wat byvoorbeeld met ‘n kruisie om sy nek, ‘n ander 
mens sal vloek. 
Natuurlik is daar die persoon wat met ‘n vissie op haar/sy motor vir ‘n taxi ens wat 
voor haar/hom inswaai, ‘n teken sal wys. 
Dit is vir my baie jammer dat daar mense is wat hierdie simbole verkeerd gebruik.  
Van die vieslikhede wat ek nou as voorbeeld gebruik het, tot en ja jy kry dit ook, tot 
kruis verafgoding. 
Ek gaan egter nie dit as maatstaf gebruik, om nou nie my kruis of vissie te vertoon 
nie. 
 
MAT 16:24  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet 

hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  
 
As dit dan onder andere beteken dat mense my, soos in hierdie dame se geval, soms 
sal aanval, omdat ek deur hierdie simbole mense in wie se harte ek nie kan sien nie, 
die vrymoedigheid wil gee om met my te gesels, wel dan sê ek: 
“Prys ons Here!  Laat dit so wees!” 
As jy dalk ook my skrywe oor die Christen se vis simbool wil lees, kan jy my net 
kontak en ek stuur dit met groot vreugde vir jou. 
Hier dan ten slotte, is ‘n paar groot waarhede oor die kruis in die Christen se lewe, 
van die talle uit die woord wat ek kon gebruik, waarmee ek hierdie skrywe aan jou 
afsluit. 
 
1KOR 1:18  Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore 

gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;  
Waar jy nou “Jood/Griek” gaan lees, kan jy na my mening “mense vir wie Christen 
wees, ‘n probleem is” lees. 
 
1KOR 1:23  maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die 

Jode en dwaasheid vir die Grieke;  



1KOR 1:24  maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag 
van God en die wysheid van God.  

 
GAL 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus 

leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun 
van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.  

 
GAL 6:14  Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van 

onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die 
wêreld.  

 
1KOR 2:2  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as 

Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.  
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


