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                                       DIE KLEIN VISSIE 
 
 Hierdie is nie iets wat ek uitgedink het nie maar ek kan maar net uitroep: 
“Wat ‘n pragtige les is dit nie!” 
 Die klein vissie swem, duidelik gestres, op en af in die middel van 
die oseaan. 
 
Hy swem by die groot vis verby, en die ou kan sommer dadelik sien 
daar's fout. Hy roep die klein vissie terug en vra hom waarna hy so 
ernstig opsoek is. 
 
Die vissie sê toe dat hy dringend opsoek is na water, want hy't 
iemand hoor sê dat 'n vis doodgaan sonder water. Die groot vis, duidelik al 'n 
"old campaigner", antwoord: "Maar Vissie, jy swem nog jou hele lewe lank in 
die water...!" 
 
Wat 'n openbaring vir die klein vissie! Hy kon nie gou genoeg 
terug swem na sy vriende toe om vir hulle die goeie nuus te gaan vertel nie! 
 
As ons maar elke dag kan besef dat ons swem in die seën van God, 
swem in voorspoed, swem in geluk en blydskap en swem in die liefde van ons 
almagtige Vader! 
 
Dit is somtyds net nodig dat ons stop en dit raaksien! Somtyds is 
dit selfs nodig dat ons so 'n tydjie afknyp om God te bedank daarvoor. 
 
Wees jy nou die klein vissie en gaan vertel jou vriende wat God 
VANDAG vir jou mee geseën het! 
 

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. 
 
 
 


