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Toe ek hierdie wonderlike getuienis lees wat iemand vir my gestuur het. 
Het ek gevoel om net die volgende twee gedeeltes uit ons Here se Woord ook met jou 
te deel. 
Natuurlik gebeur hierdie soort van ding nog. 
Omdat: 
 
HEB 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  
 
Hierdie selfde Jesus sê weer vandag deur hierdie getuienis vir jou en my. 
 
JHN 14:12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek 

doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader 
gaan.  

 
Die Here Is Groot - GETUIENIS 
 
Lees die storie van Dries hieronder en besluit vir julle self. 
Hierdie was die man wat ons in die rystoel gesien het toe ons die LNA  presentations 
gaan doen het by Customs in Zeerust. 
Hy het 'n virus opgedoen toe hy 'n trok vol beeste wat by Kopfontein oor die grens 
gegaan het, geondersoek het om te sien of daar geen onwettige smokkelary  aan die 
gang is nie. Hy het daardie dag (drie jaar terug) 'n virus vanaf die beeste gekry wat sy 
spierhegtings gevreet het totdat hy nie sy spiere kon gebruik soos 'n normale mens 
nie. 
Ek onthou hoe siek hy gelyk het toe ek hom in die rystoel gesien het en hoe jammer 
ek vir hom was toe hy vir my vertel het dat hulle medies niks vir hom kon doen nie. 
Op daardie stadium het hy baie pyn verduur. 'n Wonderwerk het met hom gebeur. 
Ek kan nie vertel hoe goed Jesus vir ons is nie. Die Here het elke gebed van my 
verhoor. Dit is lekker om te kan loop. Jy moenie op my trots wees nie, want dit is nie 
ek wat dit laat gebeur het nie. Ons moet Jesus dank, wonderwerke gebeur daagliks en 
ons loop met oog klappe aan. Ons het die 5 Junie ons Pinkster aand gehad, Ek doen 
die musiek in die Kerk op die rekenaar. Ek het Agnus Dei van Michael W Smith 
gespeel en die lied was amper klaar gewees. My regterhand wat die muis vas gehou 
het, het ewe skielik begin opwaarts trek en dit het gelyk of ek 'n kramp in my hand 
gekry het. Terwyl my hand so opwaarts trek het ek 'n naalde en spelde gevoel in my 
hand gekry wat deur my lyf begin trek het. 
Ek het toe weer Agnus Dei gespeel en ek het voorentoe gegaan en vir die Ds. gevra 
"Izaan bid vir my, ek wil vanaand uit hierdie stoel uit wees.” 
Die Ds. het net gesê sjoe en seker vir 3 minute lank stil gestaan en seker maar 
"gedink". Die Ds. het sy hande op my gelê en begin bid. Ek kon die Heilige Gees voel 



vloei binne in my. Ek het toe probeer myself opdruk uit die stoel uit, maar die Ds. het 
vir my gewys ek moet wag. 
Na omtrent so 30 sekondes het dit gevoel of iemand my uit die stoel uit optel en toe 
ek weer sien toe staan ek. Die Ds. het my hande gevat en gesê ek moet saam met hom 
loop. 
Daar het my voete begin beweeg. 
Cynthia ek het so gehuil van blydskap. 
Die hele Gemeente het saam met my getjank. 
My kinders was in die moederskamer gewees en een van die vrouens het vir my 
kinders gaan sê hulle moet kom kyk ek loop. 
My oudste dogtertjie Bèhanke (8) het in die paadjie afgehardloop en al wat ek kon 
hoor is dat sy sê "Dankie Liewe Jesus, dankie." 
My vrou was so geskok gewees sy het gehuil en kon nie beweeg nie. Die tweeling het 
ook gehuil, maar hulle was nog te klein om te kon onthou dat ek voorheen wel geloop 
het. Die Here het mense se oë laat oopgaan. Ek kan nie genoeg dankie sê vir die Here 
wat Hy gedoen het nie. Die 3 jaar was vir my en my vrou baie moeilik gewees, maar 
Jesus het ons verlos en ons smeek gebede verhoor. Ek het geen pyn meer in my bene 
of my heupe nie. Die fisioterapeut en die dokter was verstom gewees. My spiere is net 
baie styf en as ek 'n ver entjie gestap het is ek verskriklik moeg en lam in my bene. 
Die Here gee my elke dag krag om verder en verder te loop. Ek  vertrou op die Here, 
want sy werking met my is nog nie klaar nie. Ek het die Medici verkeerd bewys, want 
hulle het gesê ek sal nooit weer kan loop nie, maar geloof in Jesus maak alles reg!!!!!! 
Jy kan besluit wat jy met die e-mail doen sodat almal kan sien dat die Here nog steeds 
wonderwerke verrig. 
Lekker dag en onthou die seëninge van Jesus is met jou. 
Groete in Jesus se Naam, 
Dries Hattingh 
 
HEB 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  
                   
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. 
 
 
 
 


