
Sakkie Parsons E-Pos Bediening 
Webtuiste. www.sakkieparsons.co.za 

E-pos:sparsons@absamail.co.za 
Sel: 083 457 6669 

 
 
ERGER AS DIE WILDE WESTE EN TOG HET ONS VREDE 
 
Laat ek dit nou maar erken, ek ontspan lekker as ek ‘n lekker boek oor die Wilde 
Weste, of ‘n lekker speurverhaal lees, een waar ek moet probeer om die moordenaar of 
skurk te ontmasker voordat die skrywer dit vir my doen, maar dit is eintlik oor die 
Wilde Weste of dan “cowboy” boek wat ek iets wil sê, 
 
Ek kan byvoorbeeld nog goed onthou, wanneer die skurke die poskoets met die bank se 
geld voorkeer en beroof en sommer wild en wakker onder die mense geskiet het, as 
hulle, hulleself probeer verdedig het, en voordat die held van die verhaal al die skurke 
vang en hulle almal dan aan die pen laat ry het, ek dan so by myself gedink het: “Sjoe, 
ek is darem bly dat ek nie in daardie tyd gelewe het nie.” 
 
Nou, so lyk dit vir my, as ek om my kyk, leef ons werklik in veel erger tye. Ek kyk so 
na die blatante korrupsie deur veral diegene wat die leiding moet gee. Ek kyk so na die 
verkragtings, moorde, motorkapings, inbrake en ander misdade wat daagliks plaasvind 
en die Wilde Weste lyk na ‘n Sondagskool piekniek. 
 
Nou het ek nie eens dinge soos Tsunamis, orkane, aardbewings, tifone en oorstromings, 
om nie eens te praat van oorloë en terrorisme, genoem nie. 
 
Weet jy wie is van die mense wat ek die jammerste kry in hierdie tyd wat ons lewe? 
Die persoon wat nie ‘n persoonlike verhouding met ons Here het nie. Onder andere die 
godsdienstige, maar sonder God, mens. 
 
As ek op myself aangewese, in hierdie tyd, in hierdie land, moes lewe, sou ek seker ook 
elke more baie onseker oor die toekoms, uit die bed opgestaan het, maar halleluja! Nou, 
omdat ek Jesus aangeneem het as my Verlosser en Saligmaker, weet ek, as gevolg van 
liefde en genade, Wie in beheer is: 
 
JES 44:24  “So sê die Here, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die 

moederskoot af: Ek is die HERE wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek 
alleen, en wat die aarde uitsprei — wie was met My? —  

JES 44:25  wat die tekens van die leuenprofete vernietig en die waarsêers tot dwase 
maak; wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak;  

JES 44:26  wat die woord van sy kneg vervul en die voorsegging van sy 
boodskappers volbring; wat van Jerusalem sê: Dit moet bewoon word; en van die 
stede van Juda: Hulle moet herbou word, en Ek sal sy puinhope oprig;”  

 
Jy sien, die kind van ons Here weet mos waar sy hulp vandaan kom: 



 
PSM 121:2  “My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.  
PSM 121:3  Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer 

nie.”  
 
Net ingeval iemand dalk dink ek kwoteer sommer net gedeeltes uit ‘n boek uit, wat nie 
werklik iets beteken nie. Kyk maar net na die midde Ooste en Israel, dan onthou jy wat 
jy nou net gelees het: 
 
JES 44:26  “... wat die woord van sy kneg vervul en die voorsegging van sy 

boodskappers volbring; wat van Jerusalem sê: Dit moet bewoon word; en van die 
stede van Juda: Hulle moet herbou word, en Ek sal sy puinhope oprig;”  

 
Asook: 
 
AMOS 9:14  “En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die 

verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan 
drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.  

AMOS 9:15  En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word 
uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.”  

 
Dit wat jy nou net gelees het en wat in die Midde Ooste ‘n werklikheid geword het, is 
ongeveer 3,000 plus jaar gelede voorspel. 
 
So, my vriend/vriendin, wees rustig en lewe in die vrede van ons Here, wat Hy ons 
nagelaat het. Terwyl jy ook onthou dat Hy gesê het, dat hy terugkom na ons toe: 
 
JHN 14:27  “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die 

wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees 
nie.  

JHN 14:28  Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer 
na julle toe. …” 
 
Wat die gemors en chaos om ons aanbetref, het Hy ons ook mos vooruit gewaarsku: 
 
MAT 24:3  “En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom 

en sê: ‘Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van U koms 
en van die voleinding van die wêreld?’  

MAT 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: ‘Pas op dat niemand julle mislei nie.  
MAT 24:5  Want baie sal onder My Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal 

baie mense mislei.  
MAT 24:6  En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie 

verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.  
MAT 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen 

die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op 
verskillende plekke.” 

 
 



Ons lewe sonder vrees in Sy vrede, met die wete: 
 
MAT 24:12  “En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die 

meeste verkoel.  
MAT 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” 
 
Hoe sal ons gered word? 
 
JHN 14:2  “In die huis van My Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou 

Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.  
JHN 14:3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na 

My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”  
                   
Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van 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. 
 
 
 
 


