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BLY SKERP! 
 
Het jy gehoor van die twee houtkappers wat mekaar uitgedaag het om te sien wie kan 
die meeste bome in een dag afkap? Teen dagbreek het die eerste een verwoed 
begin bome afkap. Hy het behoorlik gewerk en het teen 12-uur al 16 bome afgekap. 
Die ander houtkapper was stadiger want hy het sy eerste twee ure gebruik 
om sy byl skerp te maak. Terwyl hy besig was om die byl te slyp het sy teenstander 
hom uitgelag en geglo hy sal verloor omdat hy tyd gemors het. Toe word 
dinge interessant. Teen vroeg-middag het die eerste houtkapper begin spoed verloor. 
Dit het hom amper 'n uur geneem om een boom af te kap, terwyl die ander 
houtkapper besig was hom in te haal. Hoe kon dit wees? Hy was net so sterk soos sy 
vriend. Ongelukkig het krag min daarmee te doen gehad. Dit het nou gegaan 
oor wie die skerpste byl gehad het. Hoe skerper die byl was - hoe vinniger het die 
bome geval. Teen laat-middag het die houtkapper wat eers sy byl geslyp 
het meer bome afgekap en het hy gemaklik gewen.Hier is 'n belangrike les vir jou in 
hierdie storie. Jou onophoudende bedrywighede mag jou ego streel en 
jou behoefte om benodig te word vervul, maar op die ou einde: (a) gaan dit jou 
geestelik stomp laat, emosioneel en verstandelik; (b) gaan die mense wat 
jou nou nodig het en jou prys dit uitvind en dan gaan hulle soek na iemand skerper, 
wat jou sal laat voel hulle het jou misbruik en waardeer jou nie; (c) 
omdat jy jou voorsprong verloor het, sal jy onvoorbereid wees vir wat God volgende 
van jou vra. So, bly skerp!Sielskos Leesstuk: 2 Sam 6:11-23, Luk 18:18-27 
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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. 
 
 
 
 


