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 DAAR IS IETS SOOS NORMAAL EN DAN IS DAAR NORMAAL 
 
Normal is getting dressed in clothes that you buy for work, driving through 
traffic in a car that you are still paying for, in order to get to a job that you need,  
so you can pay for the clothes, car and the house that you leave empty all day in  
order to afford to live in it." 
 
Makes you think..... 
 
Hierdie bietjie galge humor wat vir my gestuur was het my aan die volgende vers in die Bybel 
laat dink 
 
PRE 1:14  Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles tevergeefs 
 en ‘n gejaag na wind.  
 
Gelukkig is die mens wat Jesus aangeneem het as sy of haar Verlosser en Saligmaker, want daar is 
 iets soos normaal en dan is daar normaal. 
Vir ons is normaal die volgende. 
 
Dit is Jesus wat hier praat. 
JHN 14:27  Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan 
 julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.  
 
By dit alles, is ons nie sommer hierjy se mense nie. 
  
1PET 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as 

eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy 
wonderbare lig,  

 
Buitendien wat maak die ou aardse goeters nou ook eintlik saak.  Op die lang duur gaan dit tog alles 
agterbly en uiteindelik tot nuut. 
 
PRE 1:14  Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles tevergeefs en 

‘n gejaag na wind.  
 
Vir ons is die lewe nie ‘n nuttelose gejaag na wind nie. 
Ons lewe het ‘n doel, met ‘n heerlike vooruitsig. 
So, ek wil jou aanmoedig met: 
 
HEB 12:1  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las 

aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,  



HEB 12:2  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde 
wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon 
van God gaan sit het.  

 
So, as satan jou weer negatiewe dinge wil laat kwyt raak, soos om te praat van ‘n “blou Maandag.” 
Stuur hom weg van jou af in die Naam van Jesus en sê: 
“I am going to talk the talk, of the walk that I walk.” 
 
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. 
 
 

 
 


