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Die hand voor die gesig teken. 
 
Iemand het my by geleentheid my opinie gevra oor wat ek maar”die hand voor die 
gesig teken” sal noem, wat toe so ‘n groot bohaai van gemaak was. 
Jy onthou dalk nog. 
Dit is nou van die man wat sy hand naby iemand se gesig gehou het en gesê het, dat 
dit is hoe naby die koms van ons Here is en toe weer verdwyn het.  
Ek gebruik maar hierdie sogenaamde teken om oor te skryf, omdat daar deesdae maar 
kort-kort die een of ander nuwe teken openbaring profesie êrens opduik. 
Soos ek na hierdie sogenaamde teken kyk, so kyk ek na alle dinge wat my vertel of 
gewys word, wat nie absoluut deur die Woord ondersteun word nie. 
Ek deel met jou hoe ek hierdie e-pos in my hart ervaar 
Toe ek hierdie die eerste keer gelees het en ek weet natuurlik nie hoeveel bygesit, 
weggelaat of verander gewees het deur ander mense voordat die skrywe in my 
“inbox”beland het nie maar my onmiddellike gevoel, was dat dit nie van ons Here is 
nie.  Sedertdien het ek net meer oortuig geword, dat wat dit ook al is, een ding na my 
mening is dit nie, dit is nie ‘n teken van ons Here af Aan die mense in Suid-Afrika en 
natuurlik ook nie aan die biljoene ander mense in die wêreld oor Sy koms nie. 
Ek gee ‘n rede of twee waarom ek nie dink dat dit van ons Here af is nie. 
Dink ‘n bietjie hieroor. 
Baie tekens word vir ons in die Woord gegee wat ons na sal kan kyk om te weet dat 
ons Here se koms naby is maar hierdie teken is nie een van hulle nie. 
Dan ook.  Hoekom gebeur dit net in Suid-Afrika.  Iemand sal seker later met ‘n storie 
uitkom dat dit daar en daar ook gebeur het, al is dit net om ‘n kraak in my redenasie te 
probeer maak  maar vir nou, dit het net in Suid-Afrika gebeur.  Wat van al die 
miljoene mense in ander lande?  Hoekom gee ons regverdige Here nie ook vir hulle 
hierdie buite Bybelse teken, of as jy dan wil nuwe teken nie? 
Die tekens wat in die Woord vir ons gegee word is verseker nie, om dit baie lig uit te 
druk, tot so ‘n klein (uitverkore) groepie mense op die suidpunt van Afrika beperk nie. 
Nee wat! 
Ek het die Woord en ek kyk na die tekens wat ons Here in Sy Woord sê waarna ons 
moet kyk en ek kyk net daarna.  Ek het niks meer as dit nodig nie. 
Dan onthou ek ook, dat daar in die Woord vir ons geskryf is. 
 
MAT 7:15  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van 

binne roofsugtige wolwe is.  
MAT 7:16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van 

dorings of vye van distels nie!  
MAT 7:17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte 

vrugte. 



 
Een van die slegte vrugte na my mening in hierdie geval is byvoorbeeld, dat ‘n 
klompie mense op die suidpunt van Afrika in die laaste dae (voorkeur) bo die res van 
die wêreld sal kry. 
Sjoe!!! 
Ek kyk so na wat jy vir my gestuur het en ek wonder. 
Wat nou van die biljoene mense oor die hele wêreld wat nie toegang tot byvoorbeeld 
e-pos, selfone ens het nie en met ander woorde nou nie die (voorreg) gaan hê om van 
hierdie buite Bybelse/nuwe teken kennis te neem nie. 
Jesus het mos vir hulle ook aan die kruis gesterf. 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee 

het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 
kan hê.  

JHN 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te 
veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.  

 
1JHN 2:2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, 

maar ook vir dié van die hele wêreld.  
 
My raad aan iemand wat my in verband met hierdie soort ding vra is dit. 
Kry jou verhouding met ons Here reg. 
Hou jou verhouding met ons Here reg. 
Praat gereeld met ons Here. 
Bestudeer die Woord, met ander woorde sorg dat jy ‘n goeie kennis van die Woord 
het en waar jy nie mooi verstaan nie, steek soos ek, kers op by iemand wat vrugte dra 
wat by die bekering pas en glo vir my. 
Jy sal weet wat jy moet weet, wanneer jy moet weet, wat jy moet weet. 
Dan ook. 
As jy met iemand die Evangelie deel,sorg dat jy suiwer Woord getrou bly. 
Hoe heerlik! 
Daar is reeds tekens van ons Here wat deur Sy Woord vir ons gegee is, dat ons Jesus 
op pad is.  So ek het in elk geval nie ander tekens nodig nie. 
In die tussentyd is my raad. 
Vir nou as jy iets lees, of iemand sê vir jou, dat hulle hierdie of daardie wat ook al 
gehad, of ondervind het, wat nie onteenseglik deur die Woord ondersteun word nie, 
hou jou oë op Jesus en bepaal jou denke by die tekens en profesieë wat in die Woord 
vir ons gegee word.  Vergeet daardie sogenaamde ander openbaringe, tekens, 
profesieë en wat dit ook al genoem word terwyl jy ook hierdie teken uit (MAT 
24:11-13) uit die Woord oor die laaste dae onthou, wat ook reeds besig is om in 
vervulling te kom. 
 
MAT 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.  
MAT 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die 

meeste verkoel.  
 
Gelukkig hoef jy en ek nie in daardie kategorie te wees van “die meeste wie se liefde 
sal verkoel nie. 
“  Want, hoe heerlik om te weet! 



 
MAT 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered 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. 
 
 
 
 
 
 


