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     1087. 
                                                   Spreuke tot insig 
 
Moet ‘n mens bang wees vir dood? Waarom bang vir dood? Moet jy nie 
eerder bang wees vir lewe wat dood kan gaan binne jou nie? Min wetend 
loop ‘lewe’ elke oomblik van ‘n dag saam met dood. Leer wel dat dood “smag 
en verlange” na vore bring, tog tevrede en dankbaarheid. Om dood te 
aanvaar as deel van dié  lewe, kan lewe daaruit voortspruit. Dood moedig die 
aan, wat verstaan, om vrees te bind sodat die ware potensiale uit hul lewe 
voortspruit. Waarom sal ons wag en uitstel, om te leef, wyl dood elk geval lê 
en wag. Weet dat die sodanige vreesaanjaende dood nie lewe kan laat 
voortspruit nie, maar wel andersom. Weet ook dat dood nie lewe kom haal 
nie, maar die siel. Ken dood maar moet jou nie steur aan dood se 
werkverrigting nie; Daarom leef en laat Lewe, waarom uitstel?  
 
Wees net bedag terwyl jy lewe, want struikelblokke lê ook en loer om jou siel 
te neem. Onthou om te lewe is om blootstellings daar te kan stel en nie net 
niks nie! Waarom wil baie wag vir geleenthede, (in blootstelling) waarom 
skep hulle nie ‘n geleentheid nie. Hoe kan jy drome droom as die realiteit om 
jou realiseer?  Wil jy eerder stil gaan sit en niks doen “want dood kan mos 
intree” as om ‘n geleentheid aan te gryp wat genesing en verblyding kan 
bring? Weet jy dat geloof in versekerdheid lê? As jy gereedskap het om te 
doen, waarom verwag en vra jy andere om dit te doen? Tot wanneer toe wil 
jy rondkyk wie gaan begin om aan die werk te spring? Hoekom begin jy nie 
self nie?   
 
Wil jy ‘n slagoffers van omstandigheid wees, of eerder ‘n oorwinnaar vir jou 
en jou mense? Waarom wag jy om ‘n ander te prys oor sy goeie werke; 
Hoekom doen jy nie ook werke wat goed is nie? Hoe kan jy ‘n begeerte hê om 
te wen as jyself nie ingetree het as ‘n deelnemer nie? Is jou afwesigheid 
omrede dit onmoontlike vir jou lyk? Waarom die weerhouding; waarom nie 
eerder ‘n probeer nie?  
 
Moet tog nie die kanse in jou lewe laat verbygaan om jou hartsbegeertes te 
laat verwesenlik nie. Moet nooit stagneer, want dit skenk agterstand en 
ondergang. Hoe kan eervolle bravade na vore kom sonder eervolle 
handelinge? Moet nooit wegstap van uitdagings as jy nie jou alles gegee het 
nie, of sê jy: Hoe kan iemand homself verbly as daar geen uitkoms is nie? 
 
As daar waarde en waardering uit wanorde ontstaan, hoeveel waarde gaan 
oor bly in daardie orde? Is daar meer waarde in omgee as ons hulp kan 
verleen? Waarom verwag jy as jy nie gevra het nie?  
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Sê nooit jy is te jonk of te oud om ‘n poging aan te wend tot bestaan nie. 
Moet ons soek na geleenthede vir beskerming en sekuriteit? As ‘n probleem 
ontstaan moet ons dadelik daaraan aandag gee voordat dit te groot raak. As 
die rigting van die probleem lei na die verderf, moet ons dit verander? Ons 
kan tog nie die skrif teen die muur verander nie, of kan ons? 
  
Enige projek kan slegs voltooi as daaraan gewerk word, waarom uitstel? 
Is jy bang wat met jou gaan gebeur? Gaan dit oor jou in daardie gebeurtenis 
of jou nageslag. Wat help dit jy sit met kennis as dit nooit gebruik word nie? 
Is dit nie tyd dat kennis tot uitvoering kom sodat redding wel daarin kan lê?  
 
Is jy opsoek na sukses, begin dan met voorbereiding; Leer om te luister om 
die goue draadjie tussen ander op te tel sodat jy voordeel daaruit kan put tot 
sukses. Vermy die skindertong en luister na die wat jou versterk in gees. Leef 
elke nuwe dag asof dit jou laaste is. Weet wat jy nou doen geïnspireer is uit 
die verlede, maar kan oorgaan in die vere toekoms; Daarom moet daar begin 
word sodat voltooiing ons strewe kan wees. Bly raseg georiënteerd, want jou 
wortels lê daarin gegrond.  
 
Matteus.5 staan: 
Die wat arm van gees is; Die wat treur; Die sagmoediges; Die geregtiges;  Die 
barmhartige; Die wat rein van hart is;  Die vredemakers; Die wat vervolg 
word;  Die vertroosters; Die wat die sout van die aarde is; Die wat die lig van 
die wêreld is; Die wat beledig word, Die wat vervolg en valslik allerhande 
kwaad teen spreek word, Ja die wat streef vir die wil van YAHUSHA, aan 
hulle behoort die koninkryk van die hemele.  
 
Matteus.25 staan: 
Wees verstandig en maak genoeg olie (kennis) bymekaar; Wees waaksaam  
sluimer en slaap nie; Luister na die middernag (Sameul) roep; Wees rein 
soos ‘n maagd (Geen moffie kan reinheid besit); Wees waaksaam en gereed, 
sluit die deur; Woeker met jou talente; Doen alles in jou vermoë om op te 
pas wat aan jou toevertrou was; Waarom wegsteek of wegkruip terwyl daar 
‘n diens is om te verrig?; Slegte en luie dienskneg, wil jy hoor: “Ek ken julle 
nie” Of eerder: Goeie en getroue dienskneg gaan in die vreugde van jou heer; 
Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die 
mens kom nie.  
As julle honger broer sien gee hom iets om te ete; (So beteken dit ook dat 
wanneer ‘n broer tekort het aan kennis verkondig aan hom die evangelie 
van dié Koninkryk van VADER) As julle ‘n broer sien wat dors is gee hom 
iets om te drink; (Woord verkondiging)  
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As daar ‘n vreemdeling kom gee hom ‘n herberg; ( Vreemdeling is Jafet 
broer van Sem wat steeds ‘n biologiese broer is) As jou broer naak is skenk 
hom bekleding; As jou broer siek is sorg en bid vir hom; As jou broer in die  
gevangenis is gaan en besoek hom; geseëndes van My VADER; beërf die 
koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Dan 
sal die Koning vir die wat aan Sy regterhand is, sê: Kom, aan julle behoort 
die ewige lewe. 
 
Johannes. 5 
17. VADER werk elke dag, wat Shabbatsdae insluit, so ook YAHUSHA. 19. 
YAHUSHA het VADER gesien wyl HY werk daarom doen YAHUSHA netso. 
20. VADER het YAHUSHA lief en toon YAHUSHA al SY werke. YAHUSHA 
het ons lief en toon VADER se groot en wonderlik werke. 21. VADER het die 
dode opgewek en lewend gemaak waarvan YAHUSHA dit ook so doen 22. 
VADER oordeel nie, maar het die oordeel oorgegee aan YAHUSHA. 23. Eer 
die VADER om eer aan YAHUSHA te skenk, sodat VADER deur YAHUSHA 
eer kan ontvang. 24. Hoor die Woord van VADER deur YAHUSHA (wat HY 
gestuur het), want die ewigheid lê daarin. Die wat gehoor gee word nie 
geoordeel nie, maar gaan oor in die ewige lewe. 25. Die dode hoor die stem 
van YAHUSHA en daardeur kan hulle lewe 26. VADER het lewe in 
HOMSELF, so het YAHUSHA ook lewe in Homself by VADER ontvang. 27. 
VADER mag oordeel, so het VADER die oordeel ook aan YAHUSHA gegee. 
YAHUSHA is die Seun van VADER, so ook van die mens. 28. Daar kom ‘n 
uur dat die dode die stem van YAHUSHA gaan hoor (Eseg. 37:4)  30. 
YAHUSHA doen niks uit Homself nie: Eers hoor Hy, dan regverdiglik 
oordeel Hy, dan laat Hy VADER se wil geskiet. 31. YAHUSHA getuig nie van 
homself nie, 32. YAHUSHA erken dat VADER wel van Hom getuig. 33. 
Johannes het vir die waarheid getuig 36. YAHUSHA getuig deur Sy werke en 
dat Hy gestuur was van VADER 37. VADER lewer getuienis deur die 
wonderwerke van YAHUSHA SY Seun, tog hoor niemand VADER se stem of 
sien SY gedaante nie. 38. Omdat die wat nie glo in YAHUSHA nie sal hulle 
geloof in VADER nie blywend wees nie. 39. Weet dat dié ewige lewe lê in die 
getuienis van YAHUSHA. 43. YAHUSHA het gekom in VADER se NAAM 44. 
Soek geen eer van ‘n mens nie; Soek die eer van VADER by / deur 
YAHUSHA SY Seun. 45. YAHUSHA beskuldig niemand nie, maar deur die 
wette van Moses (tog VADER sin) word julle beskuldig. 46. Tog deur die 
wette van Moses, sou julle YAHUSHA geglo het, want hy het van YAHUSHA 
geskrywe. 47. Deur ongehoorsaam aan Moses se geskrifte kan daar nie geglo 
word aan YAHUSHA se woorde nie.       

     Bedink dit 


