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               EK HET HIERDIE KEER NIE AFGEDWAAL NIE 
 
Ek het so twee dae gelede vir jou ‘n e-pos gestuur, waar ek met jou wou praat oor ‘n 
inbel program waar jy dan jou opinie oor homoseksuele en lesbiese verhoudings kon 
gee maar toe dwaal ek heeltemal af, toe ek terwyl ek skryf, weer sien hoe slinks en 
diabolies slim satan is. 
Ek gaan nou net weer die begin van die e-pos waarna ek verwys, te plaas en dan gaan 
ek net vir jou skrif kwoteer en dan moet jy maar self besluit of God voorskriftelik is, 
as dit by seks kom, of dan nie. 
 
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.” 
 
 
Hier volg dan nou die skrifgedeeltes uit God se Woord. 
EXO22:19 “’n Mens wat met ’n dier seksuele omgang het, moet julle sekerlik 
doodmaak. 

 
LEV18:23 Jy mag nie met ’n dier seksuele omgang hê nie want dan maak jy jouself 
onrein. ’n Vrou mag ook nie met ’n dier seksuele omgang hê nie, want dit is iets 
onnatuurliks. 

 
LEV20:13 As ’n man met ’n ander man seksuele omgang het, is hulle al twee 
skuldig aan iets afskuweliks. Hulle moet doodgemaak word want hulle het die 
doodstraf oor hulleself gebring. 
 
LEV18:22 Jy mag nie seksuele omgang met ’n man hê nie want dit is iets 
afskuweliks. 
 
1KOR6:9-10 Julle weet tog dat iemand wat sulke onreg doen, nie in God se nuwe 
ryk toegelaat sal word nie. 10 Moet julleself nie dinge wysmaak wat nie so is nie. 
Mense wat onsedelik lewe of afgode aanbid of in die huwelik ontrou is of 
homoseksuele omgang het, sal nie in God se nuwe ryk inkom nie, ook nie mense wat 



steel of geldgierig is of dronk word of van ander kwaadpraat of ander berowe nie. 
 
ROM1:26-28 Omdat hulle God nie vereer het nie, het God hulle laat vaar, en hulle 
is meegesleep deur hulle slegte begeertes. Hulle vroue het die natuurlike seksuele 
omgang laat ontaard in dinge wat teen die natuur is. 27Die mans het ook die normale 
seksuele omgang met vrouens laat staan en ’n brandende begeerte na mekaar gekry 
sodat die een man met die ander man skandelike dinge gedoen het. Hiervoor het hulle 
’n duur prys betaal—die straf wat hulle verdien het, het op hulle toegesak. 

 
Ten slotte, nog net dit. 
God wil dat daar net seks sal wees tussen ‘n man en sy eie vrou. 
 

GEN2:20-24 Die mens het al die vee en die wilde diere en die voëls name gegee, 
maar hy kon tussen hulle nie ’n maat kry wat hom kon help en wat by hom gepas het 
nie. 21Daarom laat die Here God toe die mens baie vas slaap. Terwyl hy so slaap, haal 
God een van sy ribbebene uit en vul die plek weer met vleis op. 22Van hierdie 
ribbebeen maak Hy toe ’n vrou en bring haar na die mens toe. 23Toe sê die mens: 
“Hier is nou uiteindelik iemand wat werklik by my pas, want sy is ’n mens soos ek. 
Sy sal ‘vrou’ genoem word omdat sy uit die man geneem is.” 24Dit is die rede waarom 
’n man van sy pa en ma af weggaan om altyd saam met sy vrou te bly en hulle twee 
dan soos een mens word. 
 
GEN1:27-28 So het God dan mense geskape—manlik en vroulik—en hulle na sy 
ewebeeld gemaak. 28Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Julle moet meer 
word sodat daar orals op die aarde mense kan wees wat die aarde beheer... 
 
God se bevel aan die man en vrou in hul seksuele omgang waarvoor Hy hulle liggame 
volmaak gemaak het om mekaar aan te vul was: 
 
GEN1:28 Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Julle moet meer word sodat 
daar orals op die aarde mense kan wees wat die aarde beheer... 
 
Twee homoseksuele mans kan onmoontlik op hul manier van seks gehoor gee aan 
hierdie instruksie van God. 
 
Twee lesbiese vroue kan dit ook natuurlik nie natuurlik binne hul verhouding laat 
plaasvind nie. 
Besluit nou maar self of God iets anders bedoel het, as seks tussen ‘n man en sy eie 
vrou. 
 
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. 
 
 
 


