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      Wat ons nie moet gebruik om mense tot bekering te lei nie 
 
In die volgende twee e-posse oor die ryk man en Lasarus wil ek jou wys, wat ons 
Here my gewys het, eerstens wat ons nie moet gebruik om mense tot bekering te 
bring nie en tweedens wat die een manier is wat ek altyd moet gebruik en wat ek 
natuurlik net kan gebruik, as ek gesorg het, dat ek behoorlik toe gerus is om dit 
te doen. 
Eerstens dan: 
wonders en tekens en wat partykeer volgens my niks anders as foefies is nie. 
Kom ons kyk gou wat Jesus ons wys in die ryk man en Lasarus. 
 
LUK16:27-31 “Toe sê die man weer: ‘Vader Abraham, ek smeek u dan, stuur tog 
vir Lasarus na my pa se huis toe, 28om my vyf broers wat daar is te gaan waarsku. 
Anders sal hulle ook hier beland waar ’n mens so verskriklik gepynig word.’  

 29“Maar Abraham sê: ‘Hulle het die Skrif met Moses en die profete se woorde. 
Laat hulle daarna luister.’  

 30“‘Nee vader Abraham,’ sê die man toe, ‘maar as iemand wat dood was met 
hulle gaan praat, sal hulle, hulle bekeer.’  
 31“Maar Abraham antwoord: ‘As hulle nie na die Skrif wil luister nie, sal hulle, hulle 
ook nie laat oortuig nie selfs as sou iemand uit die dood lewendig word.’ ” 
 
Die teks wat jy ingedagte moet hou is: 
 
LUK16:30-31 “‘Nee vader Abraham,’ sê die man toe, ‘maar as iemand wat dood 
was met hulle gaan praat, sal hulle, hulle bekeer.’  
 31“Maar Abraham antwoord: ‘As hulle nie na die Skrif wil luister nie, sal hulle, hulle 
ook nie laat oortuig nie selfs as sou iemand uit die dood lewendig word.’ ” 
 
Jy kan nie ‘n groter teken kry as dat iemand uit die dood na jou kom en vir jou 
sê om jou te bekeer nie. 
Jesus sê hier, dat as jy vandag by ‘n begrafnis gewees het van iemand en jy was 
‘n onbekeerde mens en daardie persoon sou môre by jou instap en vir jou sê dat 
hy uit die dood gekom het om jou tot bekering te maan, jy nie op grond van 
daardie groot teken jou sal bekeer nie. 
Jy mag oorweldig wees deur dit wat met jou gebeur het, jy mag selfs vir ‘n tyd 
lank kerk toe gaan maar werklike bekering sal die teken wat jy beleef het nie 
bewerkstellig nie. 
Ek wil jou nou wys hoe dit in Jesus se lewe hier op aarde vir my gedemonstreer 
word. 
Lees net gou hier wat Jesus by geleentheid oor tekens, of dan wonders gesê het. 
 
LUK11:29-30 Daar het al hoe meer mense aangekom. Jesus begin toe praat en sê: 



“Die mense van vandag is slegte mense. Hulle wil ’n wonderwerk sien wat vir hulle 
kan bewys wie Ek is. Maar die enigste bewys wat vir hulle gegee sal word, is die 
bewys wat daar was in die geval van die profeet Jona. 30Wat met Jona gebeur het, was 
vir die mense van Nineve ’n bewys dat dit God was wat hom gestuur het. Wat met 
My, die Redder, sal gebeur, sal ook vir die mense van hierdie tyd ’n bewys wees dat 
God My gestuur het. 
 
Onthou jy nog al die wonderwerke wat Jesus gedoen het? 
Kom ek verfris net gou weer jou gedagtes met twee voorbeelde waar daar baie 
mense teenwoordig gewees het. 
 

Jesus maak ’n verlamde man gesond 
MRK2:1-5 ’n Paar dae later toe Jesus weer terug in Kapernaum was, het die mense 
gehoor dat Hy weer by die huis is. 2Daar het so baie mense na Hom toe gekom dat 
daar in die huis en selfs buite voor die deur geen plek meer was nie. En Jesus het aan 
hulle die woord van God gebring. 3Daar kom toe mense aan wat ’n verlamde man na 
Jesus toe bring. Vier mense moes hom dra. 4Maar die gedrang was so groot dat hulle 
glad nie naby Jesus kon kom nie. Hulle het toe bo-op die platdak, reg bokant die plek 
waar Jesus was, ’n deel van die dak weggevat. Deur die opening kon hulle die 
verlamde man op ’n bed laat afsak. 5Toe Jesus sien watter vertroue hulle in Hom het, 
sê Hy vir die lam man: “Jongman jou sondes is vergewe.”... 
 
MAT14:15-21Teen die aand het sy dissipels vir Hom kom sê: “Dis al so laat, en 
ons is hier in ’n verlate deel. Stuur die mense terug na die dorpe toe om vir hulle kos 
te gaan koop.”  

 16Maar Jesus sê: “Dit is nie nodig dat hulle weggaan nie. Julle moet hulle iets gee 
om te eet. 

 17Hulle antwoord: “Ons het niks hier nie behalwe vyf broodjies en twee visse.”  
 18“Nou bring dit vir My hier,” het Hy gesê. 19Toe sê Hy die mense moet almal op 

die gras gaan sit. Daarna het Hy die vyf broodjies en twee visse geneem en na die 
hemel opgekyk en God daarvoor dankie gesê. Toe breek Hy die brood in stukke en 
gee dit vir die dissipels, en die dissipels het dit vir die mense uitgedeel. 20Hulle het 
almal geëet tot hulle genoeg gehad het. Na die tyd het hulle twaalf mandjies vol 
stukkies opgetel wat oorgebly het. 21Onder die mense wat die dag daar geëet het, was 
daar vyfduisend mans—behalwe nog die vrouens en kinders wat ook daar was. 

 
Wat het Jesus van die geloof van die meeste van die mense gedink, wat so in 
ekstase was oor dit wat hulle beleef en gesien het, dat hulle selfs op ‘n kol hulle 
klere op die grond voor Hom gegooi het, sodat die donkie waarop Hy gery het, 
daaroor kon loop. 

 
MAT21:8-9Baie mense het van hulle klere in die pad oopgegooi en ander het weer 
takke met blare van die bome afgesny en dit op die pad gegooi. 9Die skare mense wat 
voor Hom uit geloop het en die wat agterna gekom het, begin toe uitroep: 

 
 “Ons eer U, Seun van Dawid!* 

Mag God U seën, want Hy het U gestuur! 
Prys God in die hemel.” 



 
Kyk nou hoe het Jesus die meeste mense om Hom se geloof  gesien. 
 

JHN2:23-25Terwyl die Paasfees in Jerusalem aan die gang was, het baie mense die 
wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het en geglo dat Hy die Redder is. 24Maar Hy 
het hulle nie vertrou nie, want Hy het hulle almal geken. 25Dit was nie nodig dat 
iemand Hom iets van mense sou vertel nie want Hy het mense deur en deur geken. 
 
Jy kan God nie ‘n rat voor die oë draai nie en Jesus wat alwetend is het toe reeds 
geweet wat die uiteinde van al hierdie wonder gelowiges  gaan wees. 
Jesus het meer as drie jaar gepreek en feitlik daagliks wonders ten aanskoue van 
der duisende gedoen en kyk wat was die getalle resultaat, omdat hulle in die 
tekens wat Hy gedoen het om ander te help, geglo het en nie in Hom die Woord 
wat vlees geword het se woorde nie. 
 
HAND1:13-15In die stad het hulle na die vertrek op die boonste verdieping gegaan 
waar hulle in daardie tyd gebly het. Hulle was Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, 
Filippus en Thomas, Barthlomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus, Simon 
wat aan die party van die Ekstremiste behoort het en Judas die seun van Jakobus. 
14Hulle groep het aangehou om saam te bid. By hulle was ook die vroue wat saam met 
Jesus gereis het en Maria, Jesus se moeder. Sy broers was ook daar. 
 15Dit was in daardie tyd dat Petrus in ’n vergadering van die gelowiges opgestaan het 

om te praat. Daar was toe omtrent honderd en twintig van hulle bymekaar. 
 
Na alles wat die der duisende gesien en beleef het, bestaan die eerste gemeente na 
Jesus se hemelvaart tog net uit honderd en twintig. Mense, want wonders en 
tekens kan jou nie tot bekering bring nie. 
Dit sal jou wel stig as jy reeds tot bekering gekom het maar om tot bekering te 
kom het jy nodig, net God se Woord, onder lyding van God se Gees. 
Daar is ‘n gesegde wat sê: 
“Om te sien is om te glo.” 
Dit werk nie so vir my as gelowige nie.  Vir my werk dit so. 
Omdat ek glo sien ek. 
Ek sien my God se liefde en ek sien my God se genade, ja, ek sien daagliks God 
se liefdevolle, beskermende hand in my lewe. 
Ek sluit af met ‘n gedeelte uit God se Woord en ek gee dit vir jou uit die 
Lewende Bybel en uit ‘n ouer vertaling. 
 
HEB11:1 Wat beteken dit om op God te vertrou? Dit beteken om seker te wees dat 
die dinge waarna ons uitsien, wel sal gebeur. Dit beteken ook om oortuig te wees dat 
die dinge wat ons nie kan sien nie, wel daar is. 
 
‘n ouer vertaling stel dit so: 
Heb 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys 

van die dinge wat ons nie sien nie. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 


