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BAIE VALSE PROFETE SAL OPSTAAN EN BAIE MENSE MISLEI 
 
Iemand het vir my die volgende gestuur en my, my opinie gevra. 
Die volgende word vertel: 
 
‘n Man en vrou wou baie graag ‘n kindjie gehad het en om ‘n lang storie kort 
te maak, uiteindelik is daar toe ‘n kindjie vir hulle gebore. 
Groot was die dokters se verbasing toe die kindjie met die handjies 
aanmekaar in ‘n biddende houding gebore is. 
Hulle sien toe dat die handjies net oppervlakkig met ekstra vel aanmekaar vas 
is en dat die handjies maklik met ‘n operasie geskei kan word. 
So gesê, so gedoen. 
Toe - tot nog groter verbasing van almal, -  hulle die handjies van mekaar 
maak, staan daar in die handjies geskryf, dat die Here op pad is. 
‘n Paar dae later is die kindjie waarvoor die man en vrou so lank al gewag het 
oorlede. 
 
Ek dink dit is ‘n leuen uit die hel uit. 
Ek steur my nooit aan die soort gemors wat satan aanmekaar flans nie. 
Soos ek altyd vir die mense sê, sê ek nou maar weer - 
Ek het die Bybel en ek glo dit wat in die Bybel staan en ek deel dit dan nou 
met jou. 
Ek gaan dit wat ek wil hê jy spesiaal na moet kyk in rooi uitlig. 
 
MAT 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na 

Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees          , en wat is 
die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  

MAT 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei 
nie.  

MAT 24:5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en 
hulle sal baie mense mislei.  

MAT 24:6  En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie 
verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde 
nie.  

MAT 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een 
koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en 
aardbewings op verskillende plekke.  

MAT 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.  
MAT 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en 

julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.  
MAT 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en 

mekaar haat.  
MAT 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.  



MAT 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van 
die meeste verkoel.  

MAT 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.  
 
MAT 24:23  As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —

moet dit nie glo nie.  
MAT 24:24  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle 

sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die 
uitverkorenes te mislei.  

MAT 24:25  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.  
MAT 24:26  As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie 

uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.  
MAT 24:27  Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste 

skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  
 
Ons Here het nie nodig om ‘n man en vrou se harte te breek as Hy só ‘n 
boodskap wou stuur nie.  Hy kon as Hy wou, daardie selfde boodskap oor die 
lugruim van die hele aarde geskryf het en “for good  measure,” nog ‘n engel 
dit met ‘n donderende stem oor die hele aarde laat uitroep het ook - maar 
waarom moet Hy dit in elk geval weer vir ons sê, Hy sê dit mos oor en oor in 
Sy Woord vir ons. 
 
Hier is volgens my verstaan van die Woord wat vir jou en my saak maak: 
 
Jesus gaan weer kom en ons, Sy kinders wat by Sy koms nog in hierdie lewe 
sal wees, hoef nie bevrees te wees dat ons nie sal weet wanneer Hy kom 
nie.  Ons sal die eerste wees wat dit sal weet. 
 
Die wat nié Jesus Christus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker nie, 
sal almal ook verseker weet dat Hy gekom het en hulle sal met reg baie, baie 
bevrees wees. 
 
Om nog verder aan jou te toon, hoe satan goedgelowige mense kan mislei, 
omdat hy met hulle gevoelens mors deel ek met jou die volgende. 
Een van die mense wat aan my hierdie wat ek maar ‘n storie sal noem 
gestuur het, lewer toe die volgende kommentaar: 
“hoe wonderlik maar ons Here sê mos, uit die mond van suigelinge sal ons 
in die laaste dae van Hom hoor.” 
Die persoon kwoteer dan: 
 
MAT 21:16  en het vir Jesus gesê: “Hoor jy wat sê hulle daar?” 
“Ja,” was Jesus se antwoord. “Het julle nog nooit in die Skrif gelees: ‘U het 
kinders en babatjies geleer om u lof te besing’ nie?” 
 
In ‘n ouer vertaling lees hierdie gedeelte as volg: 
 
MAT 21:16  en sê vir Hom: Hoor U wat hulle daar sê? En Jesus antwoord 
hulle: Ja, het julle nooit gelees: Uit die mond van kinders en suigelinge het U 
vir U lof berei nie?  
 



Sien jy wat Jesus sê? 
 
MAT 21:16  … “Ja,” was Jesus se antwoord. “Het julle nog nooit in die Skrif 
gelees: ‘U het kinders en babatjies geléér om U lóf te besíng’ nie?” 
 
Hulle sal iets leer en dan hulle lof by wyse van hulle monde vir ons laat hoor. 
Soos die ouer vertaling dit dan in hierdie geval nog duideliker stel: 
 
MAT 21:16  … Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees: Uit die mónd 
van kinders en suigelinge het U vir U lóf beréí nie?  
 
Ek weet ook nie of daar in hierdie belaglikke storie beweer word dat die 
woorde net in die hande geskryf was en of dit dalk gegraveer/tatoeëer was nie 
maar by alles wat ek nou met jou gedeel het, onthou ek ook dat daar in die 
Woord geskryf staan: 
 
LEV 19:28  “Moenie snye op julle liggame maak as rougebruik oor dooies nie. 
Moenie tatoeëermerke op julle vel maak nie, want Ek is die Here. 
 
Ons Here sal nie ‘n afsku in iets hê en dit dan self gebruik nie. 
 
Ten slotte wil ek net sê - 
Na my mening die beste wat ‘n mens in hierdie laaste dae kan doen om nie 
deur satan met een of ander leuen verwar te word nie, is om gereeld die 
Woord te bestudeer, sodat satan ons nie met sy “tricks” kan vang nie. 
Jesus sê in Sy Woord, dat Hy op pad is en dit is al wat jy en ek vir nou nodig 
het om te weet. 
                   
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. 
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