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

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

 
GOD SKEP NIE IETS WAT NIKS WERD IS NIE. 
 
Nou eendag dink ek weer aan iemand wat vir my laat verstaan het dat sy voel sy 
beteken niks vir niemand nie en sy is ook niks werd nie. 
 
Ek glo dat daar baie mense is wat so oor hulleself redeneer en ek wil jou graag wys op 
‘n man in die Woord wat ook so verkeerdelik oor homself gedink het. 
 
Die feit dat jy lewe, is ‘n bewys dat jy ‘n skepping uit ons Here se hand is en as daar 
nou een ding is wat ons Here nie doen nie, is dit om sommer doelloos iets te skep wat 
niks werd is nie, maar laat ek vertel. 
 
Die gedeelte in die Woord is ‘n taamlike lang gedeelte, so ek wil jou vra om dit rustig 
by die huis te gaan lees. Ek gaan in my skrywe nou aan jou, aanneem dat jy darem die 
verhaal so min of meer ken. 
 
Daar is natuurlik ook ander voorbeelde in die Woord, maar hierdie een het vanweë ‘n 
spesifieke sin in die verhaal, weer helder voor my kom staan. 
 
Die Israeliete het weer, soos dit amper hulle gewoonte was, hulle rug op ons Here 
gedraai en toe stuur Hy ‘n paar volke, waarvan die Midianiete die vernaamste was, 
om hulle as’t ware weer tot hul sinne te bring. 
 
Nou is dit al 7 jaar wat die Midianiete net wag tot dit oestyd is, dan kom plunder hulle 
die land en wat hulle nie neem nie, verwoes en maak hulle dood. 
 
Toe kry Israel weer berou en soos altyd wanneer iemand vol berou na ons Here toe 
gaan, vergewe Hy hulle maar weer. 
 
Kyk waarmee is Gídeon besig toe die Here na hom toe kom. Kyk hoe hopeloos dink 
hy dat hulle setuasie is. Oestyd is verby en die Midianiete is soos gewoonlik op pad 
en hy probeer om soveel as moontlik van die oes gereed te kry om weg te steek. 
 
RIG 6:11  “Toe het die Engel van die HERE gekom en gaan sit onder die 

terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abiësriet, behoort het, terwyl 
sy seun Gídeon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die 
Midianiete.” 

 
Nou sê die engel van die Here vir hom dat hy Israel moet gaan verlos. As ek die 
Woord hier lees, dink ek so by myself, dat, indien daar ooit iemand was wat ‘n engel 
aangekyk het of dié nie reg wys was nie, dan was dit Gídeon. 
 



Want hier is hy. 
 
Sy volk is die “laughing stock” van die hele Midde-Ooste. 
 
Sy eie familie is volgens hom ‘n spul “nobody’s” en hyself is volgens hom, ‘n “wash 
out.” 
 
RIG 6:15  “Maar hy vra Hom: Ag, Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my 

geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie.” 
 
Jy sien, ons Here skep nie “nobody’s” of “wash outs,” nie. 
 
Kyk wat het ons Here gesien toe hy na Gídeon kyk. Lees wat sê Sy engel vir Gídeon: 
 
RIG 6:12  “En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die 

HERE is met jou, dapper held!”  
 
RIG 6:14  “Toe draai die HERE na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en 

verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou stuur nie?”  
 
Toe gaan hierdie Gídeon, wat in die spieël gekyk het en ‘n “nobody” en ‘n “wash out” 
gesien het, maar na wie ons Here gekyk het en ‘n dapper held gesien het, en hy 
vertrou op ons Here. 
 
Toe, omdat Gídeon op ons Here vertrou het, kyk hy en sy 300 man na die geveg terug 
oor die slagveld en sien 120,000 gesneuweldes van die vyand. 
 
Jy sien, uiteindelik maak dit nie saak hoe die mense na jou kyk nie.  Dit maak selfs nie 
saak hoe jy jou sien nie. 
 
Wat jy en ek ons gedurig deur aan moet herinner, is:  
 
Ek is ‘n skepping van God en God skep nie “flops” nie. 
Ek kan nie ‘n mislukking wees nie, want ek is deur God geskep. 
 
Ek moet ook nie toelaat dat satan of enige iemand anders hierdie skepping van ons 
Here degradeer nie. 
 
Ek en jy, kind van God, is nie sommer hierjy se mense nie. Ons is mede-erfgename 
van Jesus: 
 
ROM 8:17  “... en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en 

mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook 
saam met Hom verheerlik kan word.” 

  
So, volgende keer as die aanslae kom en satan gebruik iemand om jou af te breek of te 
verneder, onthou dan wie jy is en hoe ons Here jou sien en gryp Hom vas terwyl jy in 
jou hart dit uit jubel: 
 



JES 40:31  “... maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met 
vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en 
word nie mat nie.”  

                   
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. 
 
 
 
 
 


