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DIE MEES ONGELOOFLIKE BOEK WAT OOIT GESKRYF IS (1) 
 
1PET 1:25  ”Maar die Woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die Woord 

wat aan julle verkondig is.” 
 
William Gladstone, voormalige eerste minister van Engeland, het gesê: "Ek het 95 
groot geeste in my lewe geken. En van hierdie was 87 aanhangers van die Bybel."  
 
President John Quincy Adams verklaar: "Die Bybel is die een boek bo almal, wat 
gelees moet word in alle tye, en in alle omstandighede van die mens se lewe."  
 
Veronderstel dat 'n kunsmuseum opdrag gee vir 'n portret wat deur 40 verskillende 
kunstenaars geskilder moet word. Elkeen werk in sy eie ateljee sonder enige idee van 
wat die ander doen. Maar wanneer al hierdie doeke bymekaar gesit word vorm hulle 
die volmaakte landskap. Wat is die kanse?  
 
Of stel jou voor 40 argitekte ontwerp een gebou. Sommige weet wat die ander doen, 
ander het geen idee dat iemand anders ook daarmee besig is nie. Wanneer hulle 
saamkom om te beraadslaag is die gevolg 'n briljante bloudruk. Kan dit gebeur?  
 
Dit het gebeur met die Bybel. Geen uitgewer het daarvoor opdrag gegee nie. Geen 
kommitee het die buitelyne saamgestel nie. Geen aardse redakteur het dit onder oog 
gehad nie. Al is dit uitgerek oor 16 eeue, en geskryf deur 'n onwaarskynlike 
versameling van konings, soldate, herders, boere en vissermanne, van Moses in die 
Arabiese woestyn tot Johannes op die eiland Patmos - een tema loop deur die hele 
Bybel. Daardie tema is die verlossing deur Jesus Christus. Jou Bybel is die mees 
ongelooflike boek wat ooit geskryf is. Elke dag wat verby gaan maak Petrus se 
woorde waar: "Die Woord van die Here, dit bly vir  ewig." Die vraag is: Leef dit in 
jou hart? Bepaal dit jou optrede? Bepaal dit jou prioriteite? Smag jy daarna? Kan jy sê 
"Hoe lief het ek U wet! Dit bly my elke oomblik by" (Ps 119:97)? 
 
Sielskos Leesstuk: 2 Kron 1-5, Joh 11:1-16, Ps 102:1-11, Spr 27:7-9 
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Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle van 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. 
 
 
 
 


