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DIT IS KLAAR IN DIE SOUS 
 
Jou Woord Vir Vandag 
 
Esegiël 36:26 NV 
 
"Dit is klaar in die sous!" 
 
Party swanger vrouens kry onverklaarbare lus vir sekere soorte kos of eetgoed 
waarvoor sy nooit voorheen lus was nie. Wanner God jou red plaas Hy nuwe 
begeertes 
en aptyte in jou. Hierdie nuwe natuur smag na gemeenskap met God; dit begeer om 
Hom bo alles gelukkig te maak. Hierdie is intense lus, en dit verklaar 
dat wanneer ons sondig ons dit nie kan geniet nie. Ja, jy sal dit soms verbrou, maar dit 
sal 'n intense wroeging in jou siel veroorsaak want nou moet jy 
probeer om jou eie begeertes te ignoreer.Paulus skryf: "Laat julle lewe steeds deur die 
Gees van God beheer word, dan sal julle nooit swig voor begeertes 
van julle sondige natuur nie." (Gal 5:16). Die volgorde is belangrik en baie mense 
draai dit om. Ons dink dat as ons kan ophou om ons begeertes van die 
vlees te vervul, sal ons kan begin om saam met die Gees te stap. Maar dit is net die 
teenoorgestelde. Die Heilige Gees werk binne ons om geestelike oorwinning 
na buite moontlik te maak. Alles wat ons nodig het om in oorwinning te lewe- is 
alreeds binne ons teenwoordig! Een televisie advertensie vir pasta-sous 
wys 'n ma wat spaghetti kook. Soos die geure deur die huis trek vra die seun: "Ma, 
waar is die sampioene?" "Dit is klaar in die sous" sê die ma. "Wat van 
die worsies?" "Dit is ook klaar in die sous." "En wat van die tamaties?" Weereens 
antwoord die ma, "Dit is klaar in die sous."Soek jy na oorwinning? Dit 
is al klaar binne jou. Soek jy na die krag om God te gehoorsaam? Dit is ook al 
daarbinne. Het jy genade nodig om die beproewing te deurstaan? Dit is klaar 
in die sous! Alles wat nodig is om 'n oorwinnaarsbestaan in Christus te voer is al klaar 
in jou belê. Benut net die bron!Sielskos Leesstuk: Esra 3-5, Joh 
7:25-32, Ps 96, Spr 25:1-7 
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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. 
 
 
 
 


