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GOD SAL DOEN WAT HY BELOOF HET 
 
Ek weet hierdie een is al tot “vervelens” toe vir jou gestuur, maar toe ek dit nou weer 
kry en ek weer daaroor dink, het ek besluit om dit vir jou te stuur, saam met dit wat in 
my gedagtes opgekom het.  
 
So, doen my asseblief hierdie guns en lees hierdie e-pos tot die einde. O, ja, net 
voordat ek aangaan. Ten spyte van wat so baie van die “Prosperity preachers” so 
graag verkondig, is daar na my mening, nie een enkele plek in die Bybel ’n gedeelte 
wat verkondig dat die Christen se lewe op aarde net maanskyn en rose gaan wees nie. 
 
Why is it so hard to tell the truth yet so easy to tell a lie? 
 
Why are we so sleepy in church but when the sermon is over we suddenly wake up? 
 
Why is it so hard to talk about God but yet so easy to talk about nasty stuff? 
 
Why is it so boring to look at a Christian magazine yet so easy to look at a nasty one? 
 
Why is it so easy to delete a Godly e-mail but forward all of the nasty ones? 
 
Why are the churches getting smaller but the bars and dance clubs are getting larger? 
 
Do you give up? Think about it ... 
 
Die antwoord wat ek graag op veral die laaste en al die ander vrae wil gee, is die 
volgende: Omdat daar ‘n satan is: 
 
1PET5:8-9 “Julle moet versigtig wees en oplet — julle vyand, die duiwel, sluip 

orals rond. Hy is soos ’n leeu wat brul as hy op die jag uit is om te kyk wat hy kan 
vang en verskeur. 9As hy julle aanval, moet julle nie toegee nie. Hou aan om op 
die Here te vertrou. Onthou dat die ander Christene in ander dele van die wêreld 
ook swaarkry nes julle.” 

 
JOH16:33 “Ek het hierdie dinge vir julle vertel sodat julle vrede kan hê omdat julle 

aan My verbind is. In die ongelowige wêreld sal julle swaarkry, maar moenie 
bang wees nie, want Ek het die wêreld oorwin.”  

  
1KOR15:53-57 “Hierdie liggame wat ons nou het, word oud en hulle is op pad na 

die dood toe. Maar hulle moet verander word sodat hulle vir altyd kan leef en 



nooit sterf nie. 
 54As ons liggame dan van die ouderdom en die dood vrygemaak is om altyd nuut te 

bly en nooit te sterf nie, is dit presies soos in die Skrif voorspel is: “Die dood is 
totaal uitgewis want dit is heeltemal oorwin. 55Wat bly daar dan oor van die dood 
se mag? Niks! Sal die dood nog ’n angel hê? Nee!” 56Die angel wat mense 
doodmaak, is die sonde, en dit is die wet wat mense in die mag van die dood gee. 
57Maar laat ons God dank! Jesus Christus het die oorwinning behaal en nou het 
God vir ons ook saam met Hom aan die wenkant gesit.” 

 
Ek sluit af met ‘n Engelse spreuk wat ons Christene veral oor die internet baie gebruik 
en saam daarmee ‘n gedeelte uit die Bybel, om die spreuk te onderstreep: 
 
“God will not take you to it, if He can’t take you through it.”  
 
1KOR10:13 “Die versoekings wat julle teëgekom het, is nie anders as die wat ander 

mense ook ondervind nie. Maar God sal doen wat Hy beloof het. Hy sal sorg dat 
die versoeking nie so sterk word dat julle nie daarvoor kan “nee” sê nie. As die 
versoeking kom, sal Hy julle wys hoe om daarvan los te kom en Hy sal julle krag 
gee om dit te verdra.” 

                   
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. 
 
 
 


