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DIT HET EK VIR JULLE GESÊ, DAT JULLE IN MY VREDE KAN HÊ. 
 
It is pure and simple unbelief that is at the bottom of all our lack of comfort, and 
absolutely nothing else. God comforts us on every side, but we simply do not believe 
His words of comfort.     --Hannah Whitall Smith 
 
Toe ek hierdie lees wat iemand vir my gestuur het, het ek gelei gevoel om die 
volgende gedagte en gedeeltes uit die Woord ook by te voeg en met jou te 
deel: 
Die eerste gedeelte uit die skrif, gee ek ‘n Engelse en Afrikaanse vertaling. 
 
ACT 9:31  So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had 

peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in 
the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.  

 
HAN 9:31  Die kerk het deur die hele Judea, Galilea en Samaria vrede 

gehad.  Die gelowiges is opgebou en het in ontsag vir die Here geleef, 
en hulle is deur die Heilige Gees versterk.  Op hierdie manier het hulle 
getalle aangegroei. 

 
Sien jy wat ons daar lees. 
 
HAN 9:31  En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría het 

vrede gehad; … 
 
Hoekom het hulle vrede gehad? 
Want sê die Woord vir ons: 
 
HAN 9:31  … Die gelowiges is opgebou en het in ontsag vir die Here 

geleef, en hulle is deur die Heilige Gees versterk.  
 
Net om weer aan te sluit by dit wat vir my gestuur gewees het.  In my Engelse 
Bybel lees HAN 9:31 die laaste gedeelte so: 
 
ACT 9:31  … And walking in the fear of the Lord and in the comfort of 

the Holy Spirit, it multiplied.  
 
Weet jy hoekom kon hulle met soveel vrede en vertroosting, “comfort” leef? 
 
Want, hulle het werklik ons Here geglo en vertrou wat gesê het: 
 



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.  

 
Asook. 
 
JHN 14:1  “Moenie ontsteld wees nie.  Hou net aan om op God te vertrou en 

vertrou ook ten volle op My.” 
 
Jy sien - 
 
HEB 11:6  As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel.  Wie tot 

God wil nader, moet glo dat Hy werklik dáár is en dat Hy dié wat na Hom 
soek, daadwerklik beloon. 

 
So, kom ek en jy glo God en vertrou ons Here werklik as Hy sê: 
 
JHN 16:33  “Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan 

vind.  In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed:  Ek het die 
wêreld oorwin. 

 
Ek sluit af en dit is ook dan my gebed vir jou wat hierdie e-pos lees. 
 
2THS 2:16-17  Verder, mag ons Here Jesus Christus en God ons Vader – Hý 

wat ons liefgehad het en wat ons deur sy onverdiende goedheid ‘n ewige 
troos en ‘n goeie vooruitsig gegee het – mag Hy self 17julle harte vertroos 
en julle sterk maak in elke goeie daad en woord. 

                   
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 


