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                     EK WED JOU VIR ‘N DUISEND RAND 
 
Twee manne gaan eendag jag en so in die ry neem hulle so nou en dan ‘n slukkie uit 
‘n bottel vir versterking. 
Na ‘n uur of wat in die 4x4, sien hulle ‘n hoop bokmis in die pad. 
Jan sê toe vir Piet: 
“Ek wed jou ‘n duisend Rand ek sal al daardie mis opeet.” 
Hulle skut hand en hou stil. 
Jan begin eet met ‘n sluk so nou en dan uit die bottel. 
Na ‘n halfuur is hy wraggies klaar en Piet moet betaal. 
Hulle klim toe weer in die 4x4 en ry verder. 
Nie lank nie of daar sien hulle weer ‘n hoop bokmis lê. 
Piet besluit dat hy sy geld wil terug wen en hy sê vir Jan. 
“Ek wed jou vir ‘n duisend rand, dat ek daardie hoop mis sal opeet.” 
Hulle skut hand en hou stil en Piet  begin eet en so nou en dan neem hy ‘n sluk uit die 
bottel net om die mis af te help. 
Na ‘n halfuur of so, is hy klaar en Jan moet maar betaal. 
Hulle klim in die 4x4 en ry verder. 
By hierdie tyd slinger die 4x4 so, dat dit lyk of dit die 4x4 is wat die mis en die bottel 
se vog in het. 
‘n Lang tyd ry hulle so in stilte, toe merk Piet wat op daardie oomblik nie bestuur het 
nie op terwyl hy sy hand ewe broederlik op Jan se skouer sit. 
“Besef jy, ons het nou ‘n hele klomp mis vir niks opgeëet.” 
 
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. 
 
 


