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AS JY GLO, SAL JY DIE HEERLIKHEID VAN GOD SIEN 
 
Ek wil met jou ‘n gedagte deel wat weer opnuut by my opgekom het, toe ek ‘n 
gedeelte uit die Woord oordink het. 
Lees net eers die gedeelte. 
 
MAT 14:14  En toe Jesus uitgaan, het Hy ‘n groot skare gesien en innig jammer vir 

hulle gevoel, en Hy het hulle siekes gesond gemaak.  
MAT 14:15  En toe dit aand geword het, kom sy dissipels na Hom en sê: Die plek is 

verlate, en dit is al oor die tyd; stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan 
gaan en vir hulle voedsel koop.  

MAT 14:16  Maar Jesus sê vir hulle: Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee julle vir 
hulle iets om te eet.  

MAT 14:17  Maar hulle antwoord Hom: Ons het hier net vyf brode en twee visse.  
MAT 14:18  En Hy sê: Bring dit hier vir My.  
 
Kom ek wys net gou vir jou hoe enorm groot die probleem vir die dissipels moes 
gelyk het. 
Die Woord sê, dat daar omtrent 5,000 man gewees het. 
Sê nou elke man het net een vrou gehad maar onthou baie mans in daardie tyd het nog 
2 vroue gehad. 
Sê nou elke paartjie het net 2 kinders gehad maar onthou, dit was destyds ’n soort 
statussimbool om baie kinders, veral seuns te hê. 
As ons egter by my veronderstelling bly, praat ons hier van so om en by 20,000 mense 
wat gevoed moes word. 
‘n Mens het eintlik simpatie met die dissipels wat sommer gou ‘n vinnige maklike 
oplossing soek. 
 
MAT 14:15  … stuur die skare weg, … 
 
Jesus sê egter. 
 
MAT 14:16  Maar Jesus sê vir hulle: Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee julle vir 

hulle iets om te eet.  
 
Ek weet nie regtig hoekom nie maar altyd as ek hierdie gedeelte lees, is Petrus die 
verteenwoordiger van die dissipels in my gedagte en nou terwyl ek skryf is dit weer 
nie anders nie. 
Ek wonder of, toe hulle vir hom die 5 brode en 2 vissies bring en hy so oor die plus 
minus 20,000 mense kyk, of hy nie gewonder het of Jesus nie vandag te lank in die 
son gewees het nie. 



Ek meen. 
Voor hom sien hy sowat 20,000 honger mense wat ‘n hele dag nie geëet het nie en 
ongeveer 10,000 van hulle is huilende, of klaende kinders. 
Vir Petrus was dit seker die mees hopelose, verlore situasie wat hy al gesien het.  
Geen wonder hulle wou so gou as moontlik van die probleem ontslae geraak het nie. 
 
MAT 14:15  … stuur die skare weg, … 
 
Kom ons kyk nou gou hoe Jesus na hierdie skare met hulle enorme probleem gekyk 
het. 
 
MAT 14:14  En toe Jesus uitgaan, het Hy ‘n groot skare gesien en innig jammer vir 

hulle gevoel, en Hy het hulle siekes gesond gemaak.  
 
In ‘n Engelse vertaling lees hierdie gedeelte so. 
 
MAT 14:14  When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion 
on them and healed their sick.  
 
Die woordeboek vertaal”compassion” onder andere as volg: 
Medelye, simpatie, empatie en dit is alles wat Jesus vir hierdie mense gevoel het. 
Ek wonder of die dissipels en by name ou Petrus, toe hulle vir Jesus sê. 
 
 MAT 14:17  Maar hulle antwoord Hom: Ons het hier net vyf brode en twee visse.  
 
Nie by hulleself, of dan nou by homself gedink het nie, want let op na die woord “net” 
in hulle woorde. 
 
MAT 14:17  Maar hulle antwoord Hom: Ons het hier net vyf brode en twee visse.  
 
Ek wonder of daar nie êrens ‘n gedagte gewees het van: 
“Hierdie is die een keer Jesus wat U sal moet erken, my oplossing is beter as enige 
iets wat U aan kan dink, naamlik:” 
 
MAT 14:15  … stuur die skare weg, … 
 
Toe, wat is Jesus se oplossing vir die probleem? 
Wat is Jesus se antwoord, as jy ‘n hopelose situasie wil red? 
 
MAT 14:18  En Hy sê: Bring dit hier vir My.  
  
Hier het jy dit nou weer gesien en ek wil dit ook weer vandag vir jou sê en glo my, ek 
praat nie van hoorsê nie. 
Dit is so seker as wat jy hierdie skrywe aan jou lees. 
Dit maak nie saak hoe groot jou probleem is nie. 
Die probleem mag vir jou 5,000 keer groter wees, as wat ander mense dink.  Die 
probleem mag vir jou 20,000 keer groter wees, as wat ander mense om jou dink dat 
jou probleem is.  Jesus sê vandag deur hierdie skrywe weer vir jou: 
  



MAT 14:18  … Bring dit hier vir My.  
 
Jy lees nou hierdie skrywe aan jou en in die gees staan jy met jou 2 vissies in die een 
hand en met jou 5 broodjies in die ander hand en jy kyk so oor die 20,000 grote 
hopelose probleem hier voor jou. 
Draai om, met jou oë weg van die probleem af en gee jou vissies en broodjies in die 
geloof vir Jesus en glo in Hom om jou te help. 
Want, ek onthou van ‘n ander keer toe iemand ook met so ‘n geweldige probleem 
voor Jesus gestaan het en al wat Jesus vir haar gevra het, was om te glo. 
 
JHN 11:39  Jesus sê: Neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê 

vir Hom: Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood.  
JHN 11:40  Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die 

heerlikheid van God sien nie?  
 
Onthou jy wat het toe gebeur? 
 
JHN 11:43  En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ‘n groot stem geroep: Lasarus, 

kom uit!  
JHN 11:44  En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke 

gebind, en sy gesig was toegedraai met ‘n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los 
en laat hom gaan.  

 
Jy sien: 
 
MRK 9:23  En Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan glo, alle dinge is 

moontlik vir die een wat glo.  
 
Voordat ek hier begin skryf het, het die volgende ou koortjie geruime tyd in my kop 
gedraai.  Maak dit ook sommer op jouself van toepassing. 
  
He had compassion on me, 
He touched my eyes and now I see. 
He touched my feet and now I walk in His way. 
He had compassion on me,  
He touched my heart and now I’m free. 
Praise the Lord, He had compassion on me. 
 
Terwyl jy onthou wat van die probleem geword het, wat Petrus en sy maters sommer 
vinnig van ontslae wou raak.  
 
MAT 14:20  En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van 

die brokstukke opgetel, twaalf mandjies vol.  
MAT 14:21  En dit was omtrent vyf duisend manne wat geëet het, buiten die vroue 

en kinders.  
                   
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. 
 
 
 
 


