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DIE LEEU SE MIS 
 
Hierdie een het ek geneem uit ‘n lys van ware blapse wat by kerkdienste gebeur het.  
Of dit werklik gebeur het kan ek nie instaan nie maar die persoon wat dit vir my 
gestuur het, het ook die persoon wat dit vir hom gestuur het se naam bygesit. 
 
My wife's grandfather was preaching on the importance of growing in the Lord.  
He was trying to say, "We need to grow up.  We need to be mature."   However, all 
that came out was, "We need to grow up. We need to be manure." His sermon ended 
prematurely at this point.  Or should I say prematurely from unrestrained 
congregational laughter?  
From: "Chris Burgett" 
 
Toe dink ek daaraan, dat ons moet onthou, dat satan nie net van ons lewens ‘n gemors 
wil maak nie.  Nee, gee hom ‘n halwe kans en hy maak nie net van jou lewe ‘n 
gemors nie maar ook van jou ‘n gemors, sy gemors. 
Toe my kinders nog in die huis gewees het, moes hulle altyd beurte gemaak het om 
die honde se bollie op die gras op te tel en in die asblik te gooi. 
Als wat onder andere ‘n dier eet word op die ou end uitgeskei as bollie. 
God waarsku ons in Sy Woord. 
 
1PETER5:8 Julle moet versigtig wees en oplet—julle vyand, die duiwel, sluip orals 
rond. Hy is soos ’n leeu wat brul as hy op die jag uit is om te kyk wat hy kan vang en 
verskeur. 
 
In ‘n ouer vertaling, lees hierdie gedeelte so. 
 
1PET 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond 

soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. 
 
Daarom moet ek en jy so oneindig versigtig wees in ons hele lewenswandel. 
Onthou as ‘n leeu iets gevang het en verskeur en verslind het is daardie bok of ander 
dier vir altyd verlore en tot niet en word dit leeu mis. 
Die satan weet baie goed dat daar is wat in engels genoem word: 
“A point of no return.” 
Die satan weet ook baie goed dat daar geskryf staan. 
 
HEB6:4-6 Dit is nie moontlik om mense wat aan God ontrou geword het, weer te 
laat berou kry nie. Want kyk wat het God alles vir hulle gedoen: Hy het sy lig in hulle 
harte laat skyn, en die dinge wat Hy vir ons gee, kon hulle ondervind. Hulle het deel 



gehad aan die Heilige Gees 5en geleer hoe goed die woord van God is. Die krag van 
die nuwe wêreld wat aan die kom is, het hulle reeds ondervind. 6As hulle ten spyte 
van dit alles niks met God te doen wil hê nie. Is dit nie moontlik om hulle weer van 
nuuts af tot bekering te bring nie. Want wat hulle eintlik gedoen het, is om die Seun 
van God weer teen die kruis te spyker en belaglik te maak. 
  
Die satan weet, as hy my soos ‘n brullende leeu verslind het, gaan daar ‘n dag kom, 
wanneer God Sy engele na die grasperke van die wêreld gaan stuur en hulle gaan dan 
al satan se bollie optel en in die helse asblik gooi. 
 
MAT13:41-42 Ek sal my engele uitstuur, en hulle sal al die mense bymekaarmaak 

wat ander verlei het om sonde te doen en ook almal wat hulle nie wou steur aan 
God se wette nie. Die engele sal hulle wegneem uit God se nuwe ryk 42en hulle in 
die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners van spyt. 

 
As jy vandag voel jy het afgedwaal, of dan weggedwaal van ons Here af, dan wil ek 
jou ernstig maan, om terug te draai, want jy is besig om reg in die leeu se bek in te 
loop maar weet dit, glo dit en doen dit. 
 
HAND3:19 Bekeer julle dan en kom terug na God toe en Hy sal julle sondes 

wegneem. 
 
1JHN1:9 Maar God is betroubaar en regverdig. As ons erken dat ons sonde gedoen 

het, sal Hy ons sonde vergewe en ons reinig van al die verkeerde dinge wat ons 
gedoen het. 

 
Onthou, of ek dit wil weet of nie.  Of ek dit wil glo of nie: 
“There is a point of no return.” 
 
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. 
 
 
 


