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DIE GELOOF DAN IS ‘N VASTE VERTROUE 
 
Ek het in die sitkamer gekom waar my vrou besig was om na iets oor die TV te kyk, 
wat gegaan het oor ‘n dorp waar dit baie droog gewees het. 
Ek onthou toe iets anders wat ek êrens gelees het en toe speel hierdie verhaal hom in 
my kop af. 
 
Dit was daardie jaar baie droog en Vaan het die Sondag oggend in die kerk terwyl hy 
so in die snikhete hitte sit en luister het na die preek,besluit dat hy Donderdag ‘n hele 
klomp van sy beeste vandisie toe gaan neem, voordat hulle so kondisie in die 
heersende droogte verloor dat hy niks vir hulle gaan kry nie. 
Na die diens, kondig die herder af dat daar die Woensdagaand ‘n biduur vir reën sal 
wees. 
Op pad na sy motor na die diens keer Herklaas, Vaan se buurman hom voor en vra 
hom of hy gehoor het van die drie veroordeelde moordenaars wat uit aanhouding 
ontsnap het en blykbaar nou in hul omgewing op vlug is. 
“Nee jong,” sê Vaan. 
“As ek dit geweet het sou ek een teen tien nie nou hier gewees het nie.” 
Haastig groet hy toe en ry baie vinniger as gewoonlik huis toe. 
“Nou nog dit ook.” 
Dink hy by homself. 
“As of ek nie genoeg moeilikheid het, soos dit is nie.” 
By die huis gekom, vertel hy sy vrou wat Herklaas hom vertel het en maan haar om 
haar rewolwer gedurig by haar te dra, as hy in die veld is. 
“Nee, dit is reg my man.” 
Sê sy. 
“Onthou jy nog dat ek more vir klein Joè winkel toe moet neem om haar partytjie rok 
te koop. 
Ek het vir haar ‘n partytjie gereël, Vrydag op haar sewende verjaarsdag.” 
“Ek het vergeet.” 
Sê Vaan. 
“Onthou net om die hele tyd op jou hoede te wees en moet nie jou rewolwer vergeet 
nie.” 
Die Maandag is Johanna en Joè toe dorp toe, om die rokkie te koop. 
Op pad terug van die dorp af het klein Joè so gebabbel oor haar nuwe rok en Vrydag 
se partytjie, dat Johanna aste ware haar hande vol gehad het in haar kop, om Joè se 
geesdriftige gebabbel te hanteer en nog die hele tyd op die stil plaaspad op haar hoede 
te wees, want volgens die oggend se nuus was die misdadigers nog nie gevang nie. 
Woensdagaand was Vaan vroeg by die huis en het almal reg gemaak vir die biduur vir 
reën. 



“Ek hoop nie,” sê Vaan, “Dat die biduur te lank gaan wees nie, want ek het met die 
arbeiders gereël, om more oggend drie uur te begin laai, sodat ons baie vroeg by die 
vandisie klaar afgelaai kan hê.” 
Net toe kom klein Joè uit die badkamer, die kamer in gestorm: 
“Ma kan ek groot asseblief my partytjie rok kerk toe aantrek?” 
“Ja, dan tog, trek tog maar die rok aan maar onthou as die rok vuil word, het jy niks 
om Vrydag aan te trek nie.” 
Gewoonlik gaan Johanna en die kinders nie saam bidure toe nie maar met die 
ontsnapte misdadigers in die omgewing, het Vaan gesê, hulle moet saam kom anders 
sal hy die hele tyd onrustig wees. 
“Stap julle solank motor toe terwyl ek sluit.” 
Sê Vaan. 
“Ek hoop werklik nie die diens gaan lank wees nie, anders gaan ek ‘n baie moeë man 
môreaand wees.” 
So gemaak, so gedaan. 
Johanna en die kinders stap uit motor toe terwyl Vaan gaan om die alarm aan te sit en 
die deure te sluit. 
Skielik vlieg klein Joè om en storm by Vaan verby die huis in. 
“Nou wat gaan nou met die kind aan?” 
Vra Vaan geïrriteerd. 
“Ons is al klaar amper laat soos dit is.” 
Net toe Vaan agter haar aan wil loop, om te kyk wat haar probleem is, kom sy terug 
gedraf en agter haar aan sleep sy haar pa se groot sambreel. 
“Wat de duiwel wil jy met ‘n sambreel in die kar maak?” 
Vra Vaan nou sommer kwaad. 
“Ekskuus pa. Ek het onthou dat pa hulle vir reën gaan bid en ek wil nie hê my 
partytjie rok moet nat reën as ons uit die kerk uit kom nie.” 
Ten spyte van sy geïrriteerdheid, moes Vaan glimlag as hy dink waarmee hierdie 
jongste spruit van hom partykeer uitkom. 
Daardie aand na die diens, terwyl die mans beurte maak met Vaan se sambreel om hul 
vroue met droë rokke en droë hare in die motors te kry en Vaan die heen en weer 
geskarrel met sy sambreel staan en beskou, hoor hy nie eens toe Herklaas hom vertel, 
dat die ontsnapte misdadigers daardie middag net buite die dorp weer gevang is nie. 
Nee, terwyl hy met ‘n groot liefde en trots na klein Joè staan en kyk, onthou hy weer 
wat ons Here eendag vir ‘n klompie mense gesê het. 
 
MAT 18:2  Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan  
MAT 18:3  en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die 

kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!  
 
En by ‘n ander geleentheid toe Jesus met Sy Vader gepraat het. 
 
LUK 10:21  In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, 

Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse 
en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so 
was dit U welbehae.  

 
Terwyl hulle daardie aand terug ry plaas toe en die motor se ligte val op die poele 
water in die pad en Vaan ook skuldig daaraan dink, dat hy deur sy besluit om more 



beeste vandisie toe te neem, reeds voor die biduur vir reën besluit het dat dit nie gaan 
reën nie, het daar ook ‘n ander gedeelte uit ons Here se Woord in sy hart opgekom. 
 
HEB 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys 

van die dinge wat ons nie sien nie.  
                   
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. 
 
 
 
 


