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 HERE JESUS GEE ONS KRAG 
 
Hierdie lied het ‘n hele paar jaar gelede ontstaan. 
 
Ek was jeugleier by die gemeente waar ek aanbid het. 
 
Daar word toe ‘n Christelike talente kompetisie gereël op ‘n konferensie waar ‘n 
hele aantal gemeentes saamgetrek het. In die spesifieke gemeente waar ek aanbid 
het, was daar nie ‘n groot belangstelling onder die jeug om aan aktiwiteite soos die 
Christelike talente kompetisie deel te neem nie. 
 
Terwyl ek eendag so met my kitaar sit en tokkel en dink aan die opdrag wat ek 
gekry het oor die program wat ek namens ons gemeente moes organiseer, begin my 
gedagtes wandel oor hoe moeilik is dit om vandag se jeug betrokke te kry. Ek het so 
bietjie  moedeloos begin raak, wat duidelik na vore kom as jy na die begin van die 
liedjie kyk, maar dit was die begin van die ontstaan van die lied. So het my dogter 
toe ook die lied op die konferensie gesing 
 
Wat veral op my ‘n indruk gemaak het van die lied se woorde, soos ek dit by ons 
Vader gekry het, was die laaste lyn van die laaste vers. Ons moet uit ons gemaklike, 
beskermde Christen kring uit beweeg en vir Jesus gaan werk. Een van die 
kenmerke van ‘n Ware Christen, is dat hy of sy ‘n siele las het.  ‘n Groot behoefte 
om mense vir Jesus te wen. 
 
 
Here Jesus gee ons krag. 
 
Ek is maar klein, ek is maar net ‘n kind. 
Maar somtyds staan ek stil en ek staan en dink. 
Oral waar jy gaan, ook hier in Rustenburg. 
Wil die duiwel vir ons gryp en hy wil ons wurg. 
 
Koor: 
Maar laat ons staan, ja, laat ons staan. 
Want as ons sit, sal ons ondergaan. 
Vra, Here Jesus gee vir ons krag, 
Dat ons kan staan, tot die laaste dag. 
 



Vers 2: 
As jy saam met my kom, sal ek vir jou gaan wys. 
Oral waar jy gaan, die Christen kerk word grys. 
Want wie sit in die kerk, wie is die paar wat glo? 
Die tannies is almal grys, en die ooms is kallas bo. 
 
Koor: 
Maar laat ons staan, ja, laat ons staan. 
Want as ons sit, sal ons ondergaan. 
Vra, Here Jesus gee vir ons krag. 
Dat ons kan staan, tot die laaste dag. 
 
Vers 3: 
Laat ons die jonges soek en laat ons hulle vat, 
En laat ons hulle lei tot op die regte pad. 
Ja, kom nou jong Christen, ja, kom laat ons gaan werk. 
Kom ons gaan almal uit en ons maak vol die kerk. 
 
Koor: 
En laat ons staan, ja, laat ons staan. 
Want as ons sit, sal ons ondergaan. 
Vra, Here Jesus gee vir ons krag,  
Dat ons kan staan, tot die laaste dag. 
 
Mag dit vir jou ‘n heerlike dag wees. 
 
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.  



 


