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                                     Getuies vir Christus 
 
Boodskap van die dag -  
Getuies vir Christus 
 
Lees: Hand 1:1-8 
"Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle 
 Sal my getuies wees ..." (Hand 1:8) 
  
Getuie is iemand wat kan waarborg dat die handtekening op 
'n dokument dié van die ondertekenaar is, of wat kan 
instaan vir die waarheid van 'n verklaring wat in die hof afgelê 
word. Dit is vanselfsprekend dat só 'n persoon eerlik en betroubaar 
moet wees, helder kan dink en weet waarvan hy/sy praat. 
Niemand het ooit die kragtige effek en die betroubaarheid van 
Jesus se bediening op aarde betwyfel nie. Hy het nie net God se 
woorde van liefde aan mense verkondig nie; Hy wás die Woord en die 
Liefde van God - die Woord wat vlees geword het en onder mense 
kom woon het. 
Jesus se opdrag aan sy volgelinge om in die wêreld uit te gaan en 
vir Hom te getuig, plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op elkeen 
van ons, want om dít te doen, sal 'n mens eers moet bewys dat jy oor 
al die eienskappe van 'n goeie getuie beskik. Om jou vir hierdie taak 
voor te berei, is dit noodsaaklik dat jy tyd in gemeenskap met Jesus sal 
deurbring en sy vrede en die krag van sy Heilige Gees sal ontvang. 
Die Gees sal jou help om die Woord beter te verstaan en in sy krag sal 
jy in jou daaglikse lewe die liefde, barmhartigheid, skoonheid en heerlikheid 
van Jesus Christus openbaar tot eer van God die Vader. 
 
Genadige Meester, gee dat my lewe 'n weerkaatsing van u liefde mag wees en 
mag die doel van my getuienis alleen wees om u Naam te eer. 
 
Die wêreld het nie 'n definisie van godsdiens so nodig, 
as wat dit 'n demonstrasie daarvan nodig het nie. 
- Anoniem - 
Uit: Jou God is Koning - Solly Ozrovech uitgegee deur Lux Verbi-BM 
                    
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. 
 
 
 
 


