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DIE GEVAARLIKSTE PLEK IN SUID-AFRIKA. 
 
Iemand stuur ‘n skrywe aan my waarin die volgende min of meer as volg geskryf is: 
“Incidentally, Tuesday (January 22) marks the 35th anniversary of the U.S. Supreme 
Court’s decision to make the womb the most dangerous place in America.” 
Toe dink ek daaraan, dat ek die afgelope jaar by die meeste groepe waar ek gesit en 
gesels het, gehoor het van al die misdaad en dan veral moes hoor van al die moorde in 
ons land en dit is natuurlik reg dat ons kennis neem van hierdie dinge. 
Wat die Heilige Gees my toe ek hierdie skrywe lees baie duidelik aan herinner het 
was die volgende en ek deel dit graag met jou. 
Hierdie land waarvan 70% mense bely, dat ons Christene is, nie net toegelaat het, dat 
ons een van die mees onveiligste lande in die wêreld geword het nie maar ons het by 
dit alles nog hierdie afskuwelike gruwel by gevoeg, dat ten spyte van al die moorde, 
verkragtings, gewelddadige berowing ens, ons ook die baarmoeder, of dan 
moederskoot in Suid-Afrika, die gevaarlikste plek in ons land gemaak het om in te 
wees. 
Ek herinner jou net weer aan die volgende in die Woord. 
 
Mat 18:10  Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir 

julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in 
die hemele is.  

 
Vir die gene wat wil beweer dat die ongebore kind in sy/haar moeder net ‘n fetus of 
embrio is en nie werklik ‘n mens nie, sê ek, dat as jy dit sê, jy of nie die Woord glo 
nie, of jy glo die Woord maar dink dat ons Here soms nie die hele waarheid praat nie.  
Want sê Hy in Sy Woord. 
 
Jer 1:5  Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en 
voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; … 
 
Psm 139:13  Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.  
Psm 139:14  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u 

werke! En my siel weet dit alte goed.  
Psm 139:15  My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is 

nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.  
Psm 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal 

opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.  
Psm 139:17  Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle 

volle som nie!  
 



EFE 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld 
om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  

EFE 1:5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te 
neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  

 
Ek hoor nou die dag oor die radio, dat mense al aborsies as ‘n soort 
voorbehoedmiddel gebruik en toe noem hulle die geval, van ‘n meisie wat in een jaar 
drie aborsies gehad het. 
 
Ten slotte iets waaroor jy kan dink Wat ek ook in ‘n ander skrywe noem. 
Die mens soek vir antwoorde vir vigs en baie ander dinge.  Christene bid vir 
oplossings vir hierdie en al die ander probleme in die wêreld. 
Ek wonder soms, hoeveel mense met die antwoorde wat ons Here geskep het, omdat 
ons daarvoor gebid het, het die mens sommer al in die moederskoot vermoor. 
Terwyl jy daaroor dink kind van God, noem ek net weer, sommer  vir die heerlike 
lekker daarvan vir jou, hierdie uit die Woord, wat op jou en my sy kinders van 
toepassing is. 
 
EFE 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën 
het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  
EFE 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld 

om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  
                   
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. 
 
 
 
 


