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Ek wil graag hierdie getuienis met jou deel. 
 
 ‘n Dame vertel my nou eendag die volgende getuienis oor die foon en toe sy my dit 
klaar vertel het, was ek bewoë maar dit was daardie lekker bewoë,wat as gevolg van 
iets wat hulle hoor of ervaar, oor elke ware Christen van tyd tot tyd kom. 
Want sien ek was toe besig om aan ‘n antwoord aan iemand te werk, van (wie is my 
naaste) en natuurlik weet ek daar is nie iets soos toeval nie. 
Lees en jy sal sien wat ek bedoel. 
Ek laat haar die gebeure vertel soos ek kan onthou dat sy dit aan my vertel het. 
“Vrydagoggend ry ek werk toe en dit reën. 
By ‘n sekere kruising moet ek regs draai maar vir my is dit ‘n stopstraat en die pad 
waarin ek moet draai is daardie tyd van die oggend baie besig, omdat almal op pad 
werk toe is. 
Na geruime tyd kry ek ‘n geleentheid en draai toe in die pad in op pad na my werk. 
Terwyl ek so ry is dit asof iemand vir my sê:” 
“Kyk weer in jou truspieël.” 
“Ek kyk en sien ver agter my op die sypaadjie kom ‘n swart dame met haar dogtertjie 
van ongeveer 9 jaar wat skoolklere aan het aangeloop en ek besef dat hulle al klaar 
baie nat moes wees. 
Deesdae oorweeg ek gewoonlik nie eens dit wat in my gedagtes opgekom het nie, 
gewoon omdat vanweë die misdaad in Suid-Afrika,  as jy ‘n ma is aan wie ons Here 
twee kinders toevertrou het om groot te maak ens, jy nie sulke kanse neem nie. 
Die Vrydagoggend egter, was die gevoel  en die stem in my hart,wat sê: 
“Gaan help.” 
Net te duidelik en te dringend. 
Ek kry toe ‘n geleentheid om in ‘n oprit van ‘n huis se motorhuis in te draai.  Toe kry 
ek ook weer ‘n geleentheid om in trurat terug in die pad te kom en ek ry toe tot by die 
ma en haar kind en vra hulle om in my motor te klim.  Die twee, al klaar papnat klim 
toe in. 
Ek sien toe ook dat albei baie ongelukkig en huilerig is en vra, wat die probleem is. 
Die ma vertel toe, dat in die proses om nie te nat te reën nie het hulle vinnig geloop en 
sy, die ma het geval en haar knie so seer gemaak, dat sy vir geruime tyd nie kon 
opstaan nie en dit het natuurlik ook haar dogtertjie baie ontstel. 
Toe sy uiteindelik weer orent kon kom, het sy ons Here gesmeek om hulle in hierdie 
situasie te help en toe stuur ons Here vir haar iemand met ‘n motor om hulle te help.  
Nadat ek die dogtertjie by haar skool afgelaai het, vra ek die ma waarheen sy nou op 
pad is en sy sê na haar werk en toe sy vir my beduie waar sy werk, sien ek dat dit op 
my pad na my werk is.  Ek het haar toe daar afgelaai.” 
Die dame sluit toe haar vertelling aan my af met die volgende woorde: 
“Ek is so dankbaar dat ek na die stem in my binneste geluister het.” 



Ek het aan die begin van hierdie skrywe gesê: 
“Toe sy my dit klaar vertel het, was ek bewoë.” 
Want jy sien, die dame wat die verhaal vir my vertel het was my dogter Alta en ek 
was saam met haar dankbaar dat sy gehoorsaam aan ons Here se stem in haar hart 
gewees het. 
Ek wil nou eers met haar verhaal as voorbeeld met jou deel wat die nagevolge kan 
wees, As ‘n mens ongehoorsaam aan ons Here is, of soos in hierdie geval, as Alta 
ongehoorsaam gewees het. 
‘n Christen dame beland in ‘n baie moeilike situasie, waaruit dit vir haar op daardie 
oomblik onmoontlik is om te kom. 
Sy het baie seer, sy en haar kind is pap nat en hulle word nog natter en haar kind moet 
by die skool kom en sy moet by haar werk kom maar sy roep in die geloof na ons 
Here vir hulp. 
Ons Here wat deur mense werk, sien die geskikste persoon wat Hy nou kan gebruik 
om hierdie probleem op te los is Alta maar Alta steur haar nie aan Sy stem nie, want 
sy het al klaar baie tyd spandeer om net in hierdie pad na haar werk te kom en sy het 
‘n baas wat gaan sien as sy laat is en agter haar op die sypaadjie strompel ‘n dame met 
‘n baie seer knie saam met haar 9 jarige dogtertjie in die reën voort met die gedagte, 
my God sien my omstandighede en hoor my na Hom roep maar steur Hom nie aan my 
en my kind se benarde omstandighede nie. 
Wat ‘n hartseer situasie sou dit nie gewees het nie. 
My dogter egter, het in haar truspieël gekyk en met medemenslike liefde, of soos ek 
dit graag noem, met “compassion” liefde na ‘n ma en haar kind  in die reën gekyk en 
haar motor omgedraai. 
Net gou, hoekom ek na medemens liefde as “compassion” liefde verwys. 
Die rede waarom ek die Engelse woord “compassion “ gebruik is die volgende. 
Lees net watter wonderlike Afrikaanse woorde, wat so absoluut deel behoort te wees 
van ‘n ware Christen se lewenswyse, gebruik die woordeboek alles onder andere vir 
“compassion.” 
“Compassion:” Barmhartigheid, bejammer, deelnemend, erbarming, empatie, 
medelye, simpatie. 
Weet jy hoe wys ons Here vir my in Sy Woord, hoe kyk en ervaar ons Here dit wat 
Alta daardie oggend gedoen het? 
Lees hier. 
 
MAT 25:34  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle 

geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die 
grondlegging van die wêreld af.  

MAT 25:35  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors 
gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My 
herberg gegee;  

MAT 25:36  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My 
besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.  

MAT 25:37  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U 
honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?  

MAT 25:38  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of 
naak, en geklee?  

MAT 25:39  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U 
gekom?  



MAT 25:40  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: 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.  

 
Kyk ook hoe kyk en ervaar ons Here dit, as ons, ons geestelike ore toedruk vir Sy 
stem.  Wat vra,dat ons met  medemenslike liefde, “compassion” liefde na ons mede 
mens moet kyk. 
 
MAT 25:41  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle 

vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.  
MAT 25:42  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het 

dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.  
MAT 25:43  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; 

naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie 
besoek nie.  

MAT 25:44  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U 
honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U 
nie gedien nie?  

MAT 25:45  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover 
julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My 
ook nie gedoen nie.  

MAT 25:46  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die 
ewige lewe.  

 
Onthou,daar is niks maar absoluut niks, soos ek die Woord verstaan, wat vir ons Here 
meer belangrik is, as my liefde vir Hom en vir my naaste nie. 
Ek deel ,met jou ‘n voorbeeld. 
Ons lees. 
 
1KOR 13:13  En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste 

hiervan is die liefde.  
 
Die Woord leer my hier, dat as jy alles afsny tot op die been, is dit hierdie 3 wat tel: 
Geloof, hoop en liefde, maar die grootste van hierdie drie wat uiteindelik oorbly is die 
liefde. 
Met ander woorde. 
Geloof in ons Here is vir Hom baie, baie belangrik maar liefde vir ons Here en my 
medemens is vir Hom belangriker as wat selfs geloof in Hom vir ons Here is.  
Daarom is liefde vir ons Here en my medemens die enigste twee (moets) in Sy liefdes 
wet vir ons. 
Hoop op ons Here is vir Hom baie, baie belangrik maar liefde vir ons Here en my 
medemens is vir Hom belangriker as wat selfs hoop op Hom vir ons Here is.  Daarom 
is liefde vir ons Here en my medemens die enigste twee (moets) in Sy liefdes wet vir 
ons. 
 
MAT 22:36  Meester, wat is die groot gebod in die wet?  
MAT 22:37  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  



MAT 22:38  Dit is die eerste en groot gebod.  
MAT 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  
MAT 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
 
In Markus lees ons dat Jesus Sy kwotering van Sy liefdes wet vir ons as volg afsluit. 
 
MRK 12:31  En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié 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. 
 
 
 
 


