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                EK HET HIER HEELTEMAL AFGEDWAAL 
 
Ek het na ‘n program oor die radio geluister. 
Dit was ‘n inbel program waar mense hul opinies kon lug oor homoseksualiteit. 
Baie mense wat ingeskakel het, het uit ‘n godsdienstig oogpunt na die onderwerp 
verwys. 
Een van die gaste in die ateljee maak toe die volgende stelling en ek gaan hom nou na 
die beste van my vermoë aanhaal. 
“Ek ken die Bybel nie eintlik nie maar is God dan nie ‘n God van liefde nie?  Wat wil 
hê dat ons in vrede en liefde moet saam lewe  en mekaar verdra en respekteer nie?” 
Toe gaan hy verder en maak die volgende stelling: 
“Ek dink nie dat God voorskriftelik optree en vir ons voorskryf in verband met 
seksuele voor en afkeure nie.” 
Dit in wat hierdie man gesê het, het my vreeslik herinner aan ‘n gedeelte in die Bybel, 
waar God se Woord ook op so ‘n subtiele manier gemanipuleer was, om ‘n doelwit te 
bereik. 

 
GEN3:1-6 Die slang was die slimste van al die diere wat die Here God gemaak het. 
Hy kom sê toe vir die vrou: “Dit is mos waar dat God gesê het julle mag glad niks van 
die vrugte in die tuin eet nie, né?”  
2“Nee,” antwoord die vrou, “ons mag al die soorte vrugte eet wat in die tuin is. 3Maar 
wat God wel gesê het, is dat ons die boom wat in die middel van die tuin is se vrugte 
nie mag eet of daaraan mag raak nie, want as ons dit doen, gaan ons dood.”  
 4“Dis nie waar nie!” sê die slang toe. “Julle sal nie doodgaan nie. 5God het maar net 
so gesê, want Hy weet julle oë sal oopgaan die oomblik as julle daardie vrugte eet, en 
dan sal julle volmaakte kennis hê en net soos God wees!” 6Die vrou kyk toe weer na 
die boom se vrugte en sien hoe pragtig hulle lyk. Hoe lekker sou hulle nie wees om te 
eet nie! En hoe wonderlik sou dit nie wees om alles te verstaan nie! Sy pluk toe van 
die vrugte en eet daarvan, en gee ook vir haar man wat by haar was van die vrugte, en 
hy het ook geëet. 
 
Kyk  hoe verdraai satan God se Woord, na my mening slinks soos hy is met twee 
planne ingedagte. 
Slaag die een nie dan sal die ander een slaag. 
Nommer een: 
As sy hom glo, is hy deur en op pad doellyn toe. 
Nommer twee: 
As sy hom nie glo nie, gaan sy met hom redeneer en omdat hy is wie hy is, die slinkse 
god van die bose , het sy omdat sy ‘n mens is dan in elk geval nie ‘n kat se kans nie. 
Lees gou weer hier en ek onderstreep die subtiele verdraaiing van God se woord. 



GEN3:1 Die slang was die slimste van al die diere wat die Here God gemaak het. 
Hy kom sê toe vir die vrou: “Dit is mos waar dat God gesê het julle mag glad niks 
van die vrugte in die tuin eet nie, né?”  
 
Soos Eva gesê het, dit was nie wat God gesê het nie. 
Lees Gou hier wat het God gesê en ek onderstreep weer vir jou die relevante 
gedeeltes. 
 
GEN2:15-17 Toe die Here God dan nou die mens in Eden, dit is die tuin, gesit het 
om die tuin op te pas en te bewerk, 16het Hy vir hom gesê: “Jy mag van al die vrugte 
in die tuin eet, 17maar die vrugte van die boom wat ’n mens volmaakte kennis gee, 
mag jy nie eet nie. Die dag as jy van daardie boom se vrugte eet, sal jy sekerlik sterf.”  
 
Ek weet ek dwaal nou af van dit wat ek eintlik met jou wil deel maar ek sal nog 
daarby kom, al is dit in ‘n volgende e-pos maar dit wat nou by my opkom is ook van 
wesenlike belang vir jou en my. 
Moet nooit met satan in ‘n gesprek tree nie, moet hom nie eens beledig nie. 
Die satan voel vere vir jou beledigings, al wat hy wil hê, is dat jy met hom moet 
gesels, want weet hy dan, jy is so goed as ‘n “goner.” 
Veral moet jy nie doen, wat ek al gehoor het, mense doen as hulle voel, dit wat nou 
met hulle gebeur het is satan se skuld nie.  Dan in hul woede beledig hulle satan.  Dan 
het hy sy opening, want hulle gesels nou mos met hom En omdat hulle doen juis dit 
wat hulle nie moet doen nie,soos hulle in engels sê: 
“They have not got a snowball’s hope in hell.” 
 
Nie eens die engele waag dit om hom te beledig nie. 
 
JUD1:9 Selfs Migael, een van die vernaamste engele, het nie gewaag om dit te doen 
nie. Toe hy teen die duiwel te staan gekom het in ’n argument oor wat van Moses se 
liggaam sou word, het hy nie ’n beledigende oordeel oor hom uitgespreek nie. Wat hy 
wel gesê het, was: “Mag die Here jou straf!” 
 
Bestraf hom net altyd in die Naam van Jesus.  Jesus is tog die een wat satan vir ons 
oorwin het. 
Ek wys hier vir jou een voorbeeld waar ‘n gewone mens satan aste ware in die naam 
van Jesus na sy peetjie gestuur het en dit nogal terwyl satan in hulle geval probeer het 
om hulle met die evangelie sag te maak. 
Jy sien, een van sy “tricks” is om dit waarvoor jy ‘n passie het te gebruik om jou te 
vang. 
 

HAN16:16-18 Ons was eendag weer op pad na die Joodse bymekaarkomplek, toe 
ons ’n slawe meisie teëkom. Daar was ’n gees in haar wat haar gehelp het om mense 
se fortuin te vertel. Haar eienaars het baie geld gemaak uit hierdie fortuinvertellery 
van haar. 17Sy het agter Paulus en ons ander aangeloop en uitgeroep: “Hierdie manne 
dien die allerhoogste God en hulle vertel julle hoe julle gered kan word.” 18Sy het elke 
dag so aangehou, maar dit het Paulus later so gehinder dat hy omgedraai en vir die 
gees gesê het: “In die naam van Jesus Christus beveel ek jou: ‘Gaan uit haar uit!’ ” 
Die gees het haar dadelik gelos. 
 



Jy sien, teen die naam van Jesus is satan geheel, totaal en absoluut magteloos. 

As jy nou vir my wil sê dat”geheel, totaal en absoluut” eintlik maar dieselfde betekenis 

het, dan is dit maar net omdat ek driedubbel en dwars, seker wil maak, dat wie ook al 

hierdie e-pos lees, sal kan verstaan hoe magteloos satan teen die naam van Jesus is. 

 

EFE5:11 Moenie iets te doen hê met die dinge van die donker nie want dit beteken 
vir ’n mens niks. Julle moet liewer vir ander daarteen waarsku. 
 
FIL2:9-11 Dit is daarom dat God Hom die hoogste eer en ’n naam gegee het wat 
belangriker as enige ander is. 10Almal wat in die hemel is en op die aarde en in die 
doderyk sal voor Jesus die knie moet buig om Hom te aanbid, 11en almal sal moet 
erken dat Hy die Here is. Daardeur sal hulle God die Vader ook eer. 

 
Ek het nou heeltemal afgedwaal van dit wat ek eintlik met jou wou deel maar in die e-
pos wat ek die tweede keer van nou af vir jou gaan stuur sal ek oor daardie saak met 
jou deel. 
Ek het net gevoel, dat dit wat ek nou vir jou stuur baie, baie belangrik is. 
 
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. 
 
 
 


