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DIE ANTWOORD IS NATUURLIK VOOR DIE HAND LIGGEND 
 
Iemand het vir my ‘n e-pos gestuur en my gevra hoekom God so baie slegte dinge met 
die persoon laat gebeur. 
Ek het toe vir die persoon die volgende antwoord gestuur, wat ek ook nou met jou 
deel. 
Ek het ook natuurlik als wat net op die persoon van toepassing gewees het uitgehaal. 
Ek wil nou vir jou antwoord soos ek dit sien. 
Eerstens dink ek, dat ons te maklik vir God die skuld gee vir dinge wat met ons 
gebeur. 
As ek maar een voorbeeld kan noem. 
Hoe baie het ek nie die volgende in een of ander variasie gehoor nie: 
“Hoekom moet ek nou met so ‘n man of vrou getroud wees?” 
“Hoekom moes nou juis ek so ‘n man of vrou kry.?” 
Die antwoord is natuurlik voor die hand liggend! 
Omdat dit jou keuse gewees het!  Nie omdat dit God se keuse vir jou gewees het nie. 
Of, dalk omdat jy toegelaat het dat jy in die situasie in geforseer word. 
Nou kan jy maar om jouself en na jouself kyk en jy sal sien  en hier wil ek my 
verstout deur te sê, dat die oorgrote meerderheid van die sogenaamde verkeerde dinge 
wat met ons gebeur, deur onsself, met die hulp van satan natuurlik, veroorsaak word. 
Die Woord sê vir ons byvoorbeeld die volgende. 
 
JAK1:13  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek 
nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy 
niemand nie. 
 
So, as ek in die versoeking kom om die een of die ander besluit te neem en ek doen dit 
dan en beland as gevolg daarvan in een of ander probleem situasie, moet ek nie later 
omdraai en God of enige iemand anders die skuld gee nie. 
As ek deur my eie besluit in die een of ander gemors beland, moet ek weet, dat dit 
gebeur het omdat ek nie die hulp van God gebruik het nie en nou om dit so te stel 
ongelukkig baie keer die gelag moet betaal. 
In die verband sê die Woord byvoorbeeld  die volgende. 
 
1KOR 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar 
God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word 
nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan 
verdra. 
 



Natuurlik gebeur daar dinge met mense, wat hulle werklik niks mee te doen gehad het 
nie maar soos jy nou net gelees het, help God my dan en kan ek die “hammering” 
vat. 
Ek gebruik ‘n voorbeeld in die verband wat ek die beste van ondervinding het. 
Ek weet nie werklik hoekom ek blind is nie.  Ek is so gebore en het geen sê in die 
saak gehad nie maar ek hou my oog op ons Here en die lewe is ‘n fees. 
 
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. 
 
Ek kreun ook baie onder die laste van die lewe wat satan my toeslinger om my kruis 
nog swaarder te maak maar ek onthou dan. 
 
JAK 1:2  Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande 

versoekinge val,  
JAK 1:3  omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.  
JAK 1:4  Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle 

volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.  
 
‘n Nuwer vertaling naamlik, (Die Nuwe Lewende Vertaling) sê (Jak 1:2-4 natuurlik 
baie beter, dit lees so. 
 
JAK 1:2 My liewe broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings 
beland, moet julle eintlik baie bly wees. 
JAK 1:3 Julle weet mos: Wanneer ‘n mens se geloof ‘n toets deurstaan, veroorsaak 
dit dat jy kan volhard. 
JAK 1:4 Julle moet egter enduit volhard.  Dan sal julle, julle lewensdoel bereik en 
geestelik gesond wees.  Julle sal niks kort kom nie. 
 
Ten slotte. 
Ten spyte van dit wat baie ons wil leer, onder andere die “Prosperity Preachers,” moet 
ek weet ‘n ware Christen, of dan volgeling van Jesus, dra sonder uitsondering ‘n 
kruis. 
 
MRK 8:34  En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir 
hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem 
en My volg. 
 
Ek wil met die tong in die kies sover gaan deur die volgende te sê. 
As jy nie ‘n kruis dra nie, het jy ‘n probleem en dit is letterlik ‘n helse probleem, want 
dan is jy op pad in die teenoorgestelde rigting, van die wat agter Jesus aanloop, met 
ander woorde, dan is jy op pad hel toe. 
Kan jy nou sien hoekom ek van ‘n helse probleem praat? 
Jou lewe hier is in elk geval net ‘n reis op pad na jou wonderlike eindbestemming. 



As jy Jesus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker, het jy ‘n nuwe burgerskap 
ontvang. 
 
FIL 3:20  Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser 
verwag die Here Jesus Christus, 
FIL 3:21  wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig 
te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles 
aan Homself kan onderwerp. 
 
Jy kan in Christus, in alle nederigheid, ‘n baie hoë dink van jouself hê, want jy is in 
Sy oë al reeds ‘n prinses of ‘n prins. 
 
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, 
1PET 2:10  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan 
wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 
 
Ook nie net ‘n prinses of ‘n prins nie maar ‘n mede erfgenaam van die heelal. 
 
ROM 8:15  Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, 
maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons 
roep: Abba, Vader! 
ROM 8:16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; 
ROM 8:17  en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede 
erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam 
met Hom verheerlik kan word. 
                   
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. 
 
 
 
 


