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EK GAAN NIE MEER ‘N “SUCKER” VIR SATAN SE TRICKS 
WEES NIE 
 
Christene was so ‘n jaar of wat gelede en met reg natuurlik, baie verontwaardig oor 
die godslasterlike woorde wat een van die popgroep Polisie Kar op iemand se beursie 
geskryf het. 
Ek weet Polisie Kar is nie die popgroep se volle naam nie maar ek sal hulle maar so 
noem. 
Hy het blykbaar op iemand se beursie “f-- God” geskryf. 
Kyk nou net wat vir ‘n “hypocrite” is ek. 
Ek kon myself net nie so ver kry om die letters ok na die letter f te skryf nie, toe skryf 
ek maar --. 
Presies wat ek nou gedoen het, het baie, dalk die meeste of dalk nog al die Christene 
wat destyds die uitlatings oor Polisie Kar gemaak het ook gedoen en so word dit 
daagliks deur baie van ons Christene in ons lewenswandel gedoen. 
Ek wil nou met jou deel oor wat ons Here my uit ‘n ander hoek van hierdie 
ongelukkige gebeurtenis gewys het. 
Wat hierdie man, so lyk dit vir my in ‘n drie letter woord gesê het is: 
“Ek voel vere vir God.” 
Sê Christene dit nie daagliks vir God in hierdie vier woorde sin nie? 
Kyk nou self eerlik as jy verder lees, of daar ‘n verskil tussen hierdie man se drie 
letter woord en ons “ek voel vere vir” optrede is. 
Weet jy. 
Elke keer as ek as Christen willens en wetens, lelik met iemand anders is, dan sê ek: 
“Ek voel vere vir God.” 
Want, as Christen weet ek mos, dat my God uitdruklik vir my sê. 
 
MAT 25:40  … Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van 

die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.  
 
MAT 5:43  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand 

moet jy haat.  
MAT 5:44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle 

vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en 
julle vervolg;  

MAT 5:45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want 
Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en 
onregverdiges.  

 



Elke keer as ek willens en wetens by my werk of waar ook al sonder toestemming iets 
neem, van ‘n pen tot tyd, sê ek: 
“Ek weet ons Here sê ek mag dit  nie doen nie maar: 
Ek voel vere vir God.” 
Want, as Christen weet ek mos, dat my God baie duidelik vir my sê. 
 
MRK 10:19  Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, 

jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort 
doen nie; eer jou vader en jou moeder.  

 
Elke keer as ek willens en wetens ontrou is aan my man of my vrou, dan sê ek: 
“Ek weet ons Here sê ek mag dit  nie doen nie maar: 
Ek voel vere vir God.” 
Want as Christen weet ek mos, dat my God baie duidelik vir my sê. 
 
MRK 10:19  Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, 

jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort 
doen nie; eer jou vader en jou moeder.  

 
So kan ek aan en aan en aan gaan. 
Ek sal goed doen as ek in my daaglikse lewenswandel onthou. 
 
1JHN 1:5  En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle 
verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.  
1JHN 1:6  As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis 

wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.  
 
Dit is tog baie beter om ‘n reguit pad te loop.  
 
1JHN 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 

gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons 
van alle sonde.  

 
Ek gaan nou weer die MRK 10:19 spieël voor jou hou. 
Besluit dan maar self as jy daar in kyk, of die persoon van Polisie Kar werklik erger 
opgetree het as wat baie van ons optree. 
 
MRK 10:19  Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, 

jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort 
doen nie; eer jou vader en jou moeder.  

 
Natuurlik is dit wat die persoon van Polisie Kar gedoen het baie, baie verkeerd maar 
is dit meer verkeerd as wat baie van ons doen? 
Ek het eendag met iemand oor Christen wees gesels, toe sê die persoon vir my: 
“Ek het tot die slotsom gekom, dat Christen wees, is nie vir sussies nie.” 
Ek sê weer: 
Toe Jesus op Golgota vir my aan die kruis gaan hang het, het Hy dit vir my, ‘n  
swakkeling of dan sussie of “sucker van satan as jy wil, moontlik gemaak om nou as 
‘n koning se kind dit uit te jubel. 



 
FIL 4:13  Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.  
 
So kom ons kyk net so bietjie na ons self in die geestelike spieël en dan sê ons vir 
onsself: 
“ ek ‘n mede erfgenaam van Christus, ek ‘n konings kind, gaan nie meer ‘n “sucker” 
vir satan se “tricks” wees nie. 
Ek gaan nie meer sê:” 
“Ek voel vere vir God 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. 
 
 
 
 


