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                    DIE POLITIEKE GRAPPE FENOMEEN                               
 
Ek het iets opgemerk wat in elke verkiesing na vore kom. 
Om die waarheid te sê, jy kan werklik sê, dat dit onmoontlik geword het om ‘n 
verkiesing sonder hierdie fenomeen te hou. 
As jy nog nie weet waarvan ek praat nie, laat ek jou dan inlig. 
Ek praat van al die politieke grappe wat na vore kom en nou net voordat jy vir my 
vertel dat ‘n mens ‘n verkiesing sonder politieke grappe kan hou, moet ek jou reghelp. 
Daar is twee soorte politieke grappe. 
Die een soort is die soort wat ons om ‘n braaivleisvuur vir mekaar vertel en dit is die 
soort wat ons asseblief tog nie uit ‘n verkiesing moet haal nie, want dan sal die 
verkiesings maar taamlik vervelig wees.  Natuurlik kan ons die gekruide taal uit 
daardie soort grappies haal.  Hoekom ‘n gedeelte van my ou volkie dink dat ‘n grap 
nie ‘n grap is, as daar nie ‘n vloekwoord ook in is nie, sou ek nooit verstaan het nie 
maar toe onthou ek dat ou satan seker sy maag vashou soos hy lag, as die grap met 
gekruide taal vertel word. 
In my geestesoog sien ek hoe ou satan so deur sy lag trane na die verteller kyk en met 
die lag nog steeds in sy stem vir homself sê: 
“Die grap is op jou “sucker,” want ek het jou weer gevang.” 
Jy sien, hy weet, en ek praat nou geestelik, dat daardie grap verteller nie nou met God 
kan gaan praat met daardie stinkende vrot mond nie. 
Nee, daardie persoon sal eers vir God om verskoning moet gaan vra oor al daardie 
vloeke in sy grappe en hoeveel mense dink jy gaan vra vir God om verskoning oor ‘n 
vuil grap wat hulle vertel het. 
Glo my, satan het daardie presiese statistieke tot sy beskikking.  Daarom, het hy 
daardie onding in my volk ingebring, want hy weet soos ek en jy ook weet dat God 
verseker jou sonde sal vergewe maar dan moet jy dit bely. 
 
1JHN 1:9  As ons, ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te 

vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 
 
Weer vra ek: 
Hoeveel mense vra God om verskoning oor ‘n vuil grap vol vloeke wat hulle vertel 
het. 
Sjoe! Roep jy nou uit maar jy kan darem afdwaal van ‘n punt af! 
Wat dan nou van die politieke grappe/fenomeen waar sonder ‘n verkiesing nie gehou 
kan word nie? 
Nee, ek het nie regtig afgedwaal nie, ek het eintlik die onderwerp gebruik, om vir jou 
te wys hoeveel mense word om braaivleisvure en by gesellighede, deur satan vir 
“suckers” gevang. 



O, ja, die politieke grappe wat in elke verkiesing na vore kom, waar sonder ons nie 
verkiesings kan hou nie! 
Die meeste van hulle word verkies en gaan parlement toe. 
                   
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. 
 
 
 
 


