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My suster het hierdie geskryf en aan my gestuur, op ‘n 
tydstip wat sy liggaamlik baie siek gewees het en ek deel 
dit graag met jou. 
 
Briefie aan ‘n terneergedrukte en verslae gees. 
 
Die blinde man wat weer kan sien!!! 
 
“Jesus,Seun van Dawid,kry my asseblief tog jammer!” 
 
Luk 18:36  en toe hy ‘n skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is.  
Luk 18:37  En hulle vertel hom: Jesus die Nasaréner gaan verby.  
Luk 18:38  Toe roep hy uit en sê: Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig!  

 
Jesus het gaan staan! 
 
Luk 18:40  En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na Hom gebring moes 

word; … 

 
Jy weet as ons roep,  reageer Jesus dadelik en Hy doen dadelik 
iets daaraan! Jesus gee dadelik Opdrag!  Jesus het geweet wat 
die man se probleem is,maar wil hê ons moet vra daarom vra Hy 
vir die man: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” Meneer! dat 
ek net weer kan sien!!! 
 
Luk 18:40   … en toe hy naby kom, vra Hy hom  
Luk 18:41  en sê: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En hy antwoord: Here, dat ek 

kan sien.  

 
Ons sig raak troebel,probleme raak soos berge,ons word soos 
sprinkane in ons eie oë!! 



 
Num 13:33  Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse 

afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.  

 
Ons kan nie sien nie! Omdat ons weet dat God alles weet, dink 
ons dit is nie nodig om te vra nie. Om met God te wandel 
beteken om te gesels; om te vertel; om te vra. Sing, juig, dans, 
skreeu, huil, smeek en partykeer as jy nie meer kan bid nie, 
steek net jou hande op en sê: “Here Help! Here Hoor!” 
Onmiddellik is die hele hemel in beroering en hulp is op pad. 
O! As die Heilige Gees net ons oë sal oopmaak sodat ons die 
wondere van God mag raaksien! O! Dat ons mag  ervaar dat 
hulle wat by ons is meer is as wat die is wat by die vyand is! 
 
2KON 6:15  En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was 

daar ‘n leër met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: 
Ag, my heer, hoe sal ons maak?  

2KON 6:16  Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat 
by hulle is.  

2KON 6:17  En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die 
HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg 
vol perde en waens van vuur rondom Elísa.  

 
Nog beter, as ons siele deurdrenk kan word met die  wete dat Hy 
wat in ons is, GROTER is as hy wat in die wêreld is, sal elke 
moeilike, uitdagende situasie vir ons speletjies wees. 
 
EFE 3:20  En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, 

volgens die krag wat in ons werk,  
EFE 3:21  aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle 

geslagte tot in ewigheid! Amen.  

 
Ons vergeet so maklik wat dit Jesus gekos het om ons in 
Hemelse plekke te kry. 
 
Jes 53:3  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met 

krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom 
nie geag nie.  

Jes 53:4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; 
maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.  

Jes 53:5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede 
is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde 
het daar vir ons genesing gekom.  

Jes 53:6  Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar 
die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.  



 
Nou loop ons soos kalkoene rond en pik-pik op die grond. 
Terwyl ons geroep is om soos arende hoog bo die storms uit te 
styg. Terwyl die arend daarbo op die lugstrome swewe kyk hy 
neer op al die omstandighede. En hy is gerus. Die storms kan 
niks aan hom doen nie! 
 
Jes 40:31  maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels 

soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie 
mat nie.  

 

 
 My liewe boetie en sussie in Christus: staan op!! Begin te vlieg. 
Spreek lewe oor jouself en jou omstandighede. Spreek WOORD 
oor jou en jou gesin. Belewe PS.23!! Woord vir woord. Doen 
bietjie navorsing oor wie en wat n skaapwagter is en bedink elke 
versie van PS.23 aandagtig. Vra die HEILIGE GEES om die 
Jesus ‘n werklikheid in jou lewe te maak. Ek smag nog na die 
dag wat ek soos Henog nog so met God sal wandel en dan is ek 
nie meer nie. 
 
Gen 5:23  So was dan al die dae van Henog drie honderd vyf en sestig jaar.  
Gen 5:24  En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God 

het hom weggeneem.  

 
Ek daag jou uit! Lewe met ‘n wegraping mentaliteit. Wat in 
hierdie wêreld kan meer versadig as ‘n verhouding met Jesus?!  
 
JHN 7:37  En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!  
JHN 7:38  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy 

binneste vloei.  

 
Begin om die Woord in jou te laat lewe.... Ons situasies sal altyd 
erger word. 
 
JHN 16:33  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal 

julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.  

 
ons karakter in Christus egter, sal al sterker word.  
 



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.  

 
Ons sal altyd boontoe gaan en nie onder toe nie! Ons sal altyd 
die kop wees en nie die stert nie! Besluit ons iets, kom dit tot 
stand! Hou vas! Hou aan en hou moed! Jesus Christus het alles 
volbring.  
 
JHN 19:30  En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy 

hoof gebuig en die gees gegee.  

 
Geniet die lewe en geniet jou Christen wees! 
Seënwense!!! 
 
E-mail: 
cwklaradyn@telkomsa.net; 
                   
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. 
 
 
 
 


