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BABAS WAT WIL LEWE, WORD WETTIG VERMOOR 
 
Ek het ‘n gedig gelees wat deur regter Roy Moore van Alabama in Amerika geskryf 
is. 
 
Die woorde wat my laat dink het, was die volgende: 
 
“Too soft to place a killer in a well deserved tomb, 
But brave enough to kill a baby before he leaves the womb.” 
 
Toe dink ek daaraan, dat dit maar so oor die hele wêreld gaan en in Suid-Afrika is dit 
ook nie anders nie. 
 
Mense wat moor, mag lewe, maar babas wat wil lewe, word wettig vermoor. 
 
Volgens wet, kan ons babas vermoor voordat hulle gebore is, maar moordenaars word 
in tronke gesit en die meeste wat nie ontsnap nie, kry na verloop van tyd parool, om 
weer te moor. 
 
Dit is genoeg om ‘n mens sommer hardop saam met Johannes te laat uitroep: 
 
OPG 22:20  “Hy wat dit getuig, sê: ‘Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!” 
 
In ‘n nuwer vertaling lees hierdie gedeelte so: 
  
OPG 22:20  “Die Een wat al hierdie dinge vir ons gesê het, sê nou weer: “Ja, dit is 

so, Ek kom gou!”  Laat dit so wees, Here Jesus! Kom!” 
 

Ten slotte iets waaroor jy kan dink wat ek ook in ‘n ander skrywe noem. Die mens 
soek na antwoorde vir vigs en baie ander dinge. Christene bid vir oplossings vir 
hierdie en al die ander probleme in die wêreld. 
 
Ek wonder soms hoeveel mense, met die antwoorde, wat ons Here geskep het en 
omdat ons daarvoor gebid het, het die mens sommer al in die moederskoot vermoor. 
Terwyl jy daaroor dink, kind van God, laat ek jou, vir die heerlike lekker daarvan, met 
hierdie uit die Woord, wat op jou en my, Sy kinders, van toepassing is: 
 
EFE 1:3  “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons 

geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  



EFE 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld 
om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.” 

 
 
Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van 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: 

E-pos: 
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. 
 
 


