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         DIE SATAN SEDOUBLE BARREL SHOTGUN TRICK 
 
As ek soms luister na mense se verwaande en of dan hoogmoedige optrede om my en 
andersins soms lees van die vreesagtige wanhoop van mense wat aan my skryf, kom 
ek weer op nuut onder die indruk van satan se “double barrel shotgun trick,” of is dit 
nou soos die ou oom gesê het, “Double walk hail gun trick,” In elk geval dit werk so. 
Of hy probeer om jou ‘n al hoe hoër dink van jouself te laat kry.  Want met 
eerstehandse kennis weet hy een ding is so seker soos wat jy weet dat jy nou hierdie 
skrywe lees. 
“Pride comes before a fall” en hy wil hê jy moet jou geestelike nek breek. 
Soos ek gesê het, hy het verseker wat hierdie saak aanbetref eerstehandse se kennis.  
Ek meen, hy het so ‘n groot dink van homself gekry, dat hy selfs gedink het hy kan 
die Hemel oorneem. 
 
OPG 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog 

gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;  
OPG 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te 

vinde nie.  
 
In baie gevalle, ek wil amper sê in die meeste gevalle slaag hy natuurlik met hierdie 
“trick” maar as hy nie hiermee slaag nie, trek hy die sneller van die ander loop en hy 
hoop: 
“Mogge troffe.” 
Met ander woorde dan probeer hy vrees.  Want onthou Hy ken die Woord beter as ek 
en jy omdat hy ‘n god is, (die god van die bose) en hy weet daar staan geskrywe. 
 
1JHN 4:18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die 

vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword 
in die liefde nie.  

 
Kan jy nou sien hoe slu hy is, as hy dit regkry om my te laat vrees? 
Onthou jy wat sê die Woord van die liefde en van ons Here. 
 
1JHN 4:8  Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.  
 
Onthou jy ook wat jy net nou gelees het. 
 
1JHN 4:18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die 

vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword 
in die liefde nie.  

 



Jy sien, hy weet, as ek vrees, dan bevraagteken ek onder andere eintlik ons Here se 
krag, beheer en beskerming in my lewe. 
Met ander woorde vrees is ‘n groot wig wat skeiding tussen my en ons Here kan 
bring. 
So, kom ek vertel jou hoe ontduik ek satan se “double barrel shotgun trick.” 
As ek in die een of ander opsig ‘n dink van myself begin kry, neem ek ‘n 
daadwerklike besluit om af aarde toe te kom, want ek weet ek het net twee keuses wat 
hierdie saak aanbetref. 
Ek kan af aarde toe kom en met my eie twee geestelike voete op die aarde staan, deur 
te onthou. 
 
JHN 1:16  En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.  
 
Of ek kan, nee ek gaan aarde toe val en dalk in die proses my geestelike nek breek. 
 
SPR 16:18  Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.  
 
SPR 16:5  Elke hoogmoedige van hart is vir die HERE ‘n gruwel; sekerlik, hy sal 

nie ongestraf bly nie.  
 
Dit dan wat betref, as ek hoogmoedig begin raak. 
Wat vrees aanbetref die volgende. 
Die vrees wat in my lewe soms my pad langs kom, hanteer ek so. 
Soms in my lewe beland ek in ‘n situasie waar, voordat ek nog kan dink is daar ‘n 
angstigheid of soms sommer net “plain” vrees maar dan onthou ek en ek wil dit met 
jou ook deel. 
Onthou jy wat was die eerste boodskap wat ons Here na Jesus se geboorte vir jou en 
my na die aarde gestuur het. 
 
LUK 2:13  En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse 

leërskare wat God prys en sê:  
LUK 2:14  Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n 

welbehae!  
 
Daardie Jesus van wie die engele vir ons vertel het, dat deur Sy geboorte, volmaakte 
vrede nou tot ons beskikking is, sê self nou weer vir my wat hier skryf en ook vir jou 
wat lees. 
 
JHN 14:27  Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die 

wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees 
nie.  

 
Hy weet ook dat jy en ek gewoonlik in die minderheid is wanneer satan met sy vrees 
taktiek op ons af storm.  Daarom sê hy ook nou weer vir jou en vir my. 
 
LUK 12:32  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae 

daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  
 



Sien jy, ons is burgers van die grootste en magtigste koninkryk in die hele heelal.  Dit 
nogal, al is ons baie keer swak en in die oë van die wêreld maar ‘n klein minderheid.  
Daar het jy dit nou net gelees. 
 
LUK 12:32  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae 

daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  
 
Ook nie net dit nie. 
Lees gou hier, wat sê ons Here in Sy Woord van jou en my. 
 
ROM 8:37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons 

liefgehad het.  
ROM 8:38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of 

magte of teenwoordige of toekomende dinge  
ROM 8:39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die 

liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is 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. 
 
 
 
 


