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Hierdie is ‘n heerlike kort, kragtige boodskap, wat ek ook baie graag met jou wil deel. 
Ek het net die skrif gedeelte wat genoem word in gevoeg. 
 
Eks. 20:7 
 
EXO 20:7  Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want 

die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.  
 
God se naam 
Die mens se naam is onlosmaaklik aan sy persoon verbind. Noem iemand jse naam en 
dit roep onmiddellik indrukke en assosiasies  op. Maar eintlik ontbloot dit niks van 
ons ware wese nie. Vroeër het dit nog gesê wat mense doen - Smitte was smede, 
Vissers het visgevang; Bouwers het gebou. Nie meer nie.By God is dit anders. Sy 
Naam sê wie Hy is en wat Hy doen. Die Naam is: God-in-aksie. So beteken die 
Godsnaam Jahwe: U wat altyd daar is; God: ons enigste; Vader: 
U wat ons volle vertroue werd is; Jesus: U wat ons red; Christus: U, die gestuurde 
Messias, die Gesalfde. Dit skreiend dat die Godsnaam in die geskiedenis ’n verslete 
muntstuk geword het. Almal hanteer dit – sommige met vuil hande en oneerbiedige 
harte. In die Jesusnaam het die wreedste dinge al in die geskiedenis – selfs binne die 
kerk! – plaasgevind. Dit is dus nie verbasend nie, dat Jesus se eerste bede in die Ons 
Vader-gebed, is: “Laat u Naam geheilig word!” 
Daarom: in tye van krisis en nood, sterwe en hartseer, eensaamheid en vertwyfeling 
kan jy net die Naam “Jesus” fluister, en Hy is dáár – binne-in sy Naam. 
Dan kom God in beweging en skielik vloei daar kalmte en krag, troos en geloof, net 
by die noem van sy Naam. Probeer dit, en kyk hoe werk dit wonders in jou lewe. 
Gebed: U Naam is so groot, so vertroostend en kragtig dat ek dit altyd as my heiligste 
besit sal wil koester. Amen 
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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. 
 
 
 
 


