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Hoe hanteer ons die feit dat ek of my geliefde kanker het. 
 
Iemand het aan my geskryf en gevra: 
“Hoe gaan mens aan met voluit lewe en glo nadat jy uitgevind het iemand in jou 
familie het kanker en daar is niks wat die dokters verder vir haar kan doen nie?” 
Ek kan met ‘n sekere mate van gesag oor hierdie saak praat.  Eintlik moet ek sê dit 
wat ek nou gaan skryf is ook in ‘n groot mate my getuienis van hoe ek kanker hanteer 
het, want ek het melanoom kanker gehad.  So ek kan sê,ek was daar, ek weet waarvan 
ek praat. 
Dit is ook met groot dankbaarheid in my hart en ek dank ons Here daagliks daarvoor, 
dat ek kan getuig, dat hulle nog nooit weer kanker by my gekry het nie. 
In 1997 ontdek hulle Melanoom kanker by my en die dokter antwoord op my vraag: 
“wat is my kans om dit te oorleef?” 
Dat as hulle dit nie kan keer nie, het ek 3 en as ek gelukkig is 6 maande om te lewe. 
Daardie woorde, 14 maande se behandeling en 3 keer se opereer aan my liggaam om 
dinge te verwyder, was ‘n wonderlike leerskool vir my as slagoffer van kanker en vir 
my vrou wat die trauma moes hanteer van saam loop met ‘n kanker slagoffer vir wie 
sy baie lief is. 
So, hoe het ons dit gedoen? 
Eerstens, bid, bid en bid. 
Dit is nie vir my moontlik om menslik gesproke vir jou te beskryf die bonatuurlike 
krag wat ons uit gebed ontvang het nie. 
Dan het ons geweet en kan elke kind van ons Here ook hierdie wonderlik groot 
sekerheid hê. 
 
ROM 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir 

hulle wat na sy voorneme geroep is.  
 
Dit is dan ook al bykans van my bekering af een van die 2 gedeeltes uit die Woord 
wat ek my leuse in die lewe gemaak het. 
Nou egter sit ek met kanker en my vrou moet saam met my stap. 
Hoe maak dit dan vir ons sin? 
Ons het geweet dat ons leef in ‘n onvolmaakte sondige wêreld en ons het na die 
situasie gekyk met die bril wat ons Here ons in die Woord gee om mee te kyk. 
Hier gaan ek ‘n nuwer vertaling gebruik. 
 
ROM 8:21 Maar al is al hierdie dinge nou vasgevang in die kringloop van 
agteruitgang, is daar tog die vooruitsig dat hulle eendag vrygemaak sal word en ook 
iets van die vryheid en eer van God se kinders sal hê. 
ROM 8:22 Dit is duidelik dat die dinge wat God gemaak het tot nou toe nog nie vry 
is nie, maar swaarkry en kreun soos ’n vrou wat pyn verduur wanneer haar kind 



gebore word. 23Maar dis nie net die dinge rondom ons wat swaarkry nie; ons wat 
Christene is, kry ook swaar. ... 
 
Ons het geweet, dat toe die mens in die paradys na satan geluister het, was die hele 
mensdom met sonde besmet en kanker, soos alle siektes is maar net een van die 
uitvloeisels van daardie sonde. 
 
ROM 5:12  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en 

deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat 
almal gesondig het  

 
Maar prys die Naam van ons Here! 
Daar staan dit geskryf. 
 
ROM 5:19  Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot 

sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot 
regverdiges gestel word.  

 
Jy sien, of jy kanker het en of jy saam loop met iemand wat kanker het en hier kan die 
kind van God die naam van enige ander dodelike siekte sit. 
Toe Jesus aan die kruis gaan hang en gesê het. 
 
 JHN 19:30  En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy 

hoof gebuig en die gees gegee.  
Toe is ook, om dit so te stel, die laaste spyker in die dood se doodskis geslaan. 
Die dood was en is van daardie oomblik af wat elke kind van God aanbetref dood. 
 
1KOR 15:55  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?  
1KOR 15:56  Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die 

wet.  
1KOR 15:57  Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here 

Jesus Christus.  
 
Natuurlik mag jy hartseer wees en huil.  My vrou Nellie het, want sy het geweet sy 
gaan my mis. 
Ek het baie gehuil, want ek het haar en my kinders sommer al klaar begin mis, as jy 
verstaan wat ek bedoel. 
Natuurlik mag jy met ons Here oor jou omstandighede gesels.  Ek het baie. 
Een ding wat ek sou sê dat ‘n mens nie moet doen nie en waar sommige mense met 
my verskil, is om vir ons Here te vra waarom maar ek het van my bekering af nog 
nooit vir ons Here gevra waarom Hy iets doen nie,  omdat ek reg in die begin van my 
bekering Rom 8:28 en Fil 4:4 my leuse in my lewe gemaak het. 
 
ROM 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir 

hulle wat na sy voorneme geroep is.  
 
FIL 4:4  Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!  
 
In al jou gesels met ons Here onthou vir Job en sy optrede. 



 
JOB 1:20  Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in 

aanbidding op die grond geval  
JOB 1:21  en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek 

daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam 
van die HERE sy geloofd!  

  
Natuurlik het Job baie sleg en stukkend gevoel. 
 
JOB 1:20  Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in 

aanbidding op die grond geval  
 
Tog het Job geweet wat ook jy en ek weet. 
 
ROM 9:20  Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan 

tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?  
 
Al wat jy en ek moet doen is om in alles ook in kanker of watter dodelike siekte ook 
al, al ons vertroue in Jesus te sit. Hy het mos die dood doodgemaak. 
 
ROM 10:9  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God 

Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  
 
As jy dit glo, geld hierdie wet vir jou, al is die proses nie vir ons almal dieselfde nie. 
Nou gaan jy nie dood nie, want jy kan nie dood gaan nie, vanweë die blote feit, dat 
wat jou aanbetref daar net nie meer so iets soos die dood is nie. 
Nee, jy stap net uit hierdie lewe uit, in ‘n baie beter lewe in. 
 
JHN 8:51  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy 

die dood in der ewigheid nie sien nie.  
                   
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. 
 
 
 



 


