
Wie Is Jou Poppespeler?

Die kanse is baie goed dat jy alreeds weet wat 'n poppespeler is. Terwyl ons grootgeword het, het meeste
van ons ten minste eenkeer in ons lewe met 'n poppeteater te doen gehad – moontlik as 'n toeskouer of
dalk selfs agter die skerms. Vir diegene wat nie weet nie, of dalk vergeet het, laat ons jul geheue verfris: 'n
poppespeler is die persoon of persone wat 'n aanbieding doen van 'n storie deur middel van poppe, hetsy
waarvan die ledemate met toutjies beweeg of wat soos 'n handskoen aangetrek en met die vingers beheer
word.

Hierdie  poppe  het  almal  dieselfde  eienskappe.  Hulle  word  gemaak  om  'n  spesifieke  karakter  te
verteenwoordig, mag dit 'n mens of 'n dier wees. Hulle is verskillende groottes en nie altyd noodwendig in
die regte verhouding wat skaal betref nie. Hulle word uit verskeie materiale gemaak, soos hout, lap, karton,
papiermaché  en  ander  materiale,  waarna  hulle  geverf  word  om  sekere  karaktertrekke  te  openbaar.
Sommige poppe het 'n konstante glimlag, terwyl ander 'n ewigdurende frons openbaar. Afhangende van die
karakter,  kry  die  pop  hare,  klere  en  dalk  een  of  ander  stukkie  toerusting  in  die  hand  wat  spesifieke
eienskappe of beroepe sou weerspieël.

Ten einde realisme te bevorder, word 'n klein tipe verhoog gemaak met die nodige agtergrond, waaragter
die poppespeler(s) gemaklik kan sit of staan. Ander bybehore mag liggies, klank en ander rekwisiete insluit
wat op of naby aan dieselfde skaal sou wees. Sommige van hierdie poppeteaters is so goed ingerig dat daar
selfs gordyne is wat kan oop- en toemaak! Koppel nou al hierdie aan 'n goeie storielyn en kinders van alle
ouderdomme kan daarmee vermaak word. Vindingryke poppespelers mag selfs verhale uit die geskiedenis
of Skrif op 'n geloofwaardige wyse vertolk. Een van die bekendste poppekas aanbiedinge is Punch & Judy, 'n
vuilbek, vroueslaner wat uiteindelik gehang word as gevolg van sy optrede. Bid jou dit aan: 'n program vir
jong kinders!

Die grootste probleem met hierdie vorm van vermaak, hetsy gegrond op mites of feite, is dat hierdie poppe
net eenvoudig dit is: poppe, gemaak deur poppemeesters. Sonder die poppespeler beteken hulle niks nie
en  kan  hulle  nie  enige  verhaal  aan  enigiemand  deurgee  nie.  Inteendeel,  hulle  neem  dalk  iewers  net
onnodige spasie op wat eerder vir  iets  meer bruikbaar aangewend kon word. Die voordeel wat hierdie
poppe het is dat hulle niks wegneem uit die samelewing wat mense sou nodig hê nie, soos suurstof, kos en
ander noodsaaklikhede. Hulle dra egter ook nie positief by tot bevordering van die samelewing nie en is
geensins op enige manier vir iets aanspreeklik nie.

Elke mens op aarde is soos een van hierdie poppe, of jy dit wil glo of nie. Ongeag of jy 'n handpop of 'n
marionet met toutjies is, het jy een of meer poppespelers wat jou laat lag, sing , dans, huil, optree soos
daardie  poppespeler  wil  hê  jy  moet.  Sommige  mense  se  poppespelers  is  hul  eggenotes,  ander  is  hul
gemeenskappe, sommige is hul kerke en baie is hul regerings. Jou poppespeler bepaal dalk wanneer jy gaan
lag, net soos jou poppespeler bepaal wanneer jy gaan huil. Jou poppespeler mag 'n vriend by uitstek wees,
maar jou poppespeler kan ook jou grootste vyand wees, soms sonder dat jy daarvan bewus is.

Sommige poppespelers is so geslepe dat hulle jou kan beheer deur sekere van jou hartsbegeertes aan jou
voor te hou sonder die uiteindelike vervulling daarvan; ander beheer jou deur jou te vul met vrees. Daar is
poppespelers wat jou dreig en daar is poppespelers wat 'n mes in jou rug sal steek met 'n glimlag op hul
gesigte.

Ek probeer nie voorgee om alle soorte poppespelers op aarde te ken of selfs van hulle te weet nie, maar ek
weet vir 'n feit dat geen poppespeler, hetsy die een (of meer) wat jou beheer of die een wat stories vir
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kinders voorlê, dit noodwendig jou beste belange op die hart dra of dit tot jou voordeel doen nie. Elke
poppespeler het 'n agenda wat nie altyd vooraf duidelik is nie.
Die mens is nie gemaak om deur ander oorheers of beheer te word nie. Dit is juis die mens se plig om die
aarde te versorg en oor die res van die skepping te heers: Genesis1 1 28God het hulle geseën en God het vir
hulle gesê: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die
see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde beweeg.” Koning Dawid bevestig dit vir ons
in Psalm 8 4wat is die mens dat U aan hom dink en die seun van ’n mens dat U vir hom omgee? 5Tog het U
hom ’n klein bietjie minder gemaak as die engele en hom met eer, lof en majesteit aangetrek.  6U laat hom
heers oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gesit:

Indien enigiemand ooit 'n poppespeler nodig sou hê, behoort daardie taakomskrywing, met die nodige
respek, aan die voete van ons Skepper-God te lê en nie by enige mens nie. Die mens is gemaak om vir
homself te kan dink, self te kan redeneer. God het nie die mens as 'n pop gemaak nie en nog minder as 'n
volgeling van 'n ander mens. Indien jy egter wil toelaat jou toutjies getrek word, oorweeg dan eerder dat
God dit doen, want dan is jy nog steeds in Sy oppermagtige Wil. Wanneer ons sien in Genesis 1 26God het
gesê: “Laat Ons die mens maak na Ons beeld, net soos Ons en laat hulle heers oor die visse van die see, die
voëls van die hemel, die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde beweeg.”  beteken
“na Ons beeld” en “net soos Ons” nie om fisies soos God te lyk nie, want God is Gees. Dit beteken egter om
'n verstand en redenasievermoë van ons eie te hê, om te mag besluit wat ons wil en wat ons nie wil nie. Dit
is vir hierdie rede dat Moses vir die volk van Israel 'n keuse kon gee in  Deuteronomium 30  19Ek roep die
hemel en die aarde vandag as getuies teen julle; dat ek lewe en dood voor julle geplaas het, die seën en die
vloek. Kies dus die lewe sodat jy kan lewe, jy en jou nageslag, 20deur 2,יהוה jou God, lief te hê, deur Sy stem
te gehoorsaam en aan Hom vas te hou, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae sodat jy kan woon in
die land wat יהוה aan jou vaders Avraham, Yitz’gak en Ya’akov3 met ’n eed beloof het om dit aan hulle te
gee.” Hulle moes self besluit waar hulle staan rakende die Skepper-God wat die een wonderwerk na die
ander gedoen het vandat Hy hulle gekies het as die modelvolk, selfs nog voordat hulle 'n volwaardige volk
was.

Die vyand het dit maklik gemaak op verskeie maniere om slawe van ander te maak. Meeste sosiale media
platforms het 'n opsie om iets of iemand te “volg” deur die “Follow”-knoppie te druk. Terwyl sommige dit as
onskuldig mag beskou, het jy jouself die slaaf van daardie persoon gemaak die oomblik wanneer jy besluit
het  om  daardie  knoppie  te  druk.  Elke  nuwe  uitlating  wat  daardie  persoon  of  groep  sou  maak,  sou
outomaties deur jou bekragtig of bevestig word. Jy word outomaties aan elke gevoelswaarde van daardie
betrokke instansie of persoon gekoppel,  hetsy positief of negatief.  Een van die beste bewyse hiervan is
tydens  aansoeke  om  betrekkings,  wanneer  die  profiel  van  die  kandidaat  op  sosiale  media  platforms
belangriker is as die aansoekbrief of curriculum vitae.

Met die huidige stand van sake wil elke landsregering so graag hulself regverdig en goed laat lyk in die oë
van  ander,  hul  eie  landsburgers  ingesluit,  dat  hulle  enigiets  wat  ander  lande  of  wêreldorganisasies
verkondig, slaafs navolg, ongeag of dit waarheid mag wees al dan nie. Landsburgers word verkul en belieg
om elke hoek en draai, weereens sonder om self ondersoek in te stel. Een van die grootste skuldiges hieraan
is die bog wat op die internet verkondig word. Dit is ongelukkig waar dat meer as 95% van mense alles glo
wat hulle op die internet lees, net soos vroeër jare met koerante en tot dese met wat in kerke verkondig
word.

1 Aanhalings uit Skrif is geneem uit die PWL-vertaling, Pad van Waarheid tot die Lewe. Besoek gerus www.padwlewe.ch vir meer
inligting en verskeie ander aflaaibare artikels.

2 Die werklike Naam van ons Skepper-God is , uitgespreek Ya-hoe-hah. Sommige spreek dit ook uit as Yah-Whê en omdat 
niemand enige sekerheid daaroor het nie, word daar nie 'n geskil van gemaak nie.

3 Die oorspronklike Hebreeuse name word deurgaans in hierdie vertaling gebruik.
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Die mens dink wanneer hy4 twee ooreenstemmende artikels op die internet gelees het, het hy “ondersoek”
gedoen en wat hy gelees het is waar. Hy vergelyk dit nie met Skrif of met mense wat Skrif dalk beter ken as
hyself nie. Wanneer iemand iets aanstuur op enige platform van sosiale media, kan dit nie anders nie as om
waar te wees – dit kom dan van ‘n vriend of my kerk of my werk af. Mense besef nie in watter netelige
posisies hulle hulself en dalk geliefdes en naasbestaandes plaas nie deur persoonlike inligting van enige aard
op sosiale media te plaas. Dit sluit ook in die kennisgewings wat deur sommige e-poskliënte uitgestuur
word. Niemand het nodig om deur 'n kennisgewing te weet dat jy afwesig is van jou kantoor nie – dit is 'n
manier  van  die  vyand om jou  privaatheid  te  skend en ook om gapings  te  laat  vir  korrupsie  en  ander
skelmstreke. Stel bloot jou e-pos op of laat dit deur jou bestuurder opstel om na 'n kollega aangestuur te
word.  Daar  is  baie  skelm mense en kansvatters  wat  op loer  lê  vir  sulke  kennisgewings  sodat  hulle  op
onwettige manier toegang tot beperkte of privaat inligting kan kry.

Ons word op verskeie plekke in Skrif gewaarsku om nie mislei te word nie. Misleiding kom gewoonlik van
mense of instansies waar ons dit die minste sou verwag: ons kerke en predikers. Sluit gerus aan by jou kerk
se Whatsapp groepie en ek kan jou waarborg dat jy binne 'n kwessie van twee dae verskeie opinies gaan hê
oor dieselfde onderwerp. Dit is niks anders nie as verdeeldheid. Paulus sê vir ons in Romeine 16 17Ek versoek
julle,  my  broers [en  impliseer  ook  susters]:  wees  versigtig  vir  hulle  wat  verdeeldheid  en  struikeling
veroorsaak buite die leringe wat julle geleer het. Julle moet wegbly van hulle af, 18want sulke mense dien nie
ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een nie, maar hulle eie maag en hulle mislei die verstand, wil en emosie
van die reines deur hulle soet woorde en seëninge.

Wat gebeur wanneer ons verdeeldheid bevorder? Wat het gebeur met die verdeeldheid van die volk van
Israel na die dood van koning Salomo? Mense volg graag 'n koning, hetsy letterlik of iemand anders wat 'n
held is van een of ander aard. Mense volg die predikant want hy stuur elke dag sulke mooi teksgedeeltes uit.
Daardie teksgedeeltes kom uit Skrif, en indien jy nie so lui was om self 'n studie in Skrif te onderneem nie,
sou jy ook by sulke teksverse kon uitkom. Jy het nie 'n predikant of pastoor nodig om dit vir jou aan te stuur
nie. Diegene op dieselfde groep wat nie noodwendig van sekere menings of teksgedeeltes hou wat die
predikant uitstuur nie, gaan hul eie groep stig en self versies uitstuur. Mooi, sterkte daarmee! Dit sal aanhou
totdat  die  aantal  mense  wat  oorspronklik  by  die  groep  betrokke  was,  elkeen  hul  eie  groep  het,  die
oorspronklike groep verlaat het en verdeeldheid verder aanwakker. Dit verduidelik  ook die meer as 43-
duisend denominasies, onderafdelings en verbrokkelde kerke tans in die Christendom – kerke waar meer
leuens verkondig word as wat daar woorde in Skrif is. Moet egter nie moed opgee nie, die groepe sal nie
lank hou nie, want die internet gaan uiteindelik vernietig word en dan is daar nie meer enige groepe nie.
Wie gaan dan jou toutjie trek of jou aantrek as 'n handskoenpop?

Sommige mense word soggens wakker, hul oë nog toe van die slaap, maar reik eerste na die selfoon. Mooi,
man. Het jy dit dalk oorweeg om jou Skepper te dank dat jy oë het om te sien wat op daardie selfoon
aangaan? Jou dankbaarheid, gebede en Skrifstudie behoort alles te gebeur voordat jy eers onthou dat jy 'n
selfoon het. E-pos, Whatsapp en elke ander sosiale media platform word ondersoek vir nuwe skindernuus,
wêreldgebeure  en  enigiets  anders,  solank  dit  niks  te  doen  het  met  Skrif  nie.  Mense  luister  nie  meer
wanneer ander praat nie, want hulle is so behep met dit wat die ou selfoontjie het om te vertel, dat hul
lewensmaat, hul kinders, hul ouers, hul vriende tot niks verminder word - nie-bestaande. Iets anders trek
die toutjies; die handskoenpop is 'n elektroniese stukkie apparaat met 'n wêreldwye antenna wat net so
maklik in die hand as om die hand gaan.

Ons word mislei deur nuusuitsendings oor televisie, radio, tydskrifte, koerante en dan ook die dierbare,
altyd  betroubare  internet.  Hier  praat  ek  nie  van  vervalste  nuus  (“fake  news”)  nie.  Elke  verslaggewer
wedywer met elke ander vir een of ander prys. Hoe meer opwindend my nuusberig is, hoe gouer kan ek

4 Alle gevalle waar die manlike term gebruik word, kan ook die vroulike term gelees word vir diegene wat gesteld is op 
geslagskorrektheid.
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daardie beeldjie  op my lessenaar plaas of die sertifikaat teen my kantoor se muur hang. So te sê elke
nuusberig word deesdae geskep om mense te mislei, hulle te verwar. Mense wat verwar is, word maklik
omgekoop met  goedkoop kalmeermiddels.  Hierdie  kalmeermiddels  sluit  in,  maar is  nie beperk  nie tot,
versinsels op sosiale media, predikers wat boodskappe bring om die gehoor te streel:  2 Timoteus 4 3want
daar kom ’n tyd dat hulle die ware leer nie sal gehoorsaam nie, maar leermeesters bymekaarmaak volgens
hulle eie begeertes, wat hulle gehoor kan streel. Daardie tyd is reeds hier, want meeste predikers maak 'n
groter ophef van hul inkomste as van die siele van hul “kudde”. Sulke predikers trek hul gemeentelede aan
soos handskoenpoppe, of trek hul toutjies tot die trane loop, watter ook al eerste kom. Meeste moderne
predikers het verleer om verlossingsboodskappe te bring, of dit dalk nooit geleer nie; hulle weet nie hoe om
mense te lei om 'n verhouding met God te hê nie. Hulle eie verhouding is moontlik so swak dat hulle
onbekwaam is om ander reg te lei en glo dat snert soos die “sondaarsgebed” die enigste kitsoplossing blyk
te wees. Hulle straf wag ook op hulle, want ons word vermaan in  Ya’aqov (Jakobus) 3  1Daar moenie baie
leermeesters onder julle wees nie, my broers, want julle weet dat ons ’n groter beoordeling sal ontvang,
Leermeesters  is  veronderstel  om God se  Woord,  Skrif,  só  te  ken dat  hulle  dit  geloofwaardig  aan hulle
gemeente oordra. Meeste van hulle het egter meer kennis van hul eie bankbalanse en statistieke van nuwe
motors. Huisbesoeke het in die krake geval; mense wat afgedwaal het word vergeet. Diegene wat dit maak
om Sondagoggend in die kerkbanke te sit en nie aan die slaap te raak nie, word mislei – meeste van die tyd.

Die heel eerste misleiding waarvan ons lees is in Genesis 3 4Die slang sê vir die vrou: “Julle sal die dood nie
sterf nie, 5maar God weet dat die dag as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan en julle soos God sal wees
deur goedheid en boosheid te ken.” Dit is juis daardie boosheid waarop die vyand staatmaak om so veel
mense moontlik die ewigheid te laat ingaan sonder dat hulle God ken deur 'n verbondsverhouding met Hom
te hê. Die mens is aangebore tot sonde, dit is onafskeidbaar deel van ons elkeen se lewe. Dit kan egter
verander wanneer ons, soos Paulus, 'n ontmoeting het met die Seun van God, Hy wat Sy bloed opgeoffer
het vir ons sondes. Dit kan ook gebeur wanneer ons in gehoorsaamheid volg wanneer ons geroep word,
soos die vissermanne. Selfs 'n Fariseër, Nikodémus, het uitgevra hoe om die Pad van Waarheid te loop, soos
Yeshua (Jesus) ons kom leer het. Hy was ook een van die manne wat, saam met Josef van Arimathéa, gehelp
het met die versorging van Yeshua se liggaam na die kruisiging. Hierdie mense het geleer van die Meester,
Hy wat ons geleer het in Mattheüs 23 8maar julle, laat julle nie ‘my groot een’ noem nie, want daar is net
Een wat Groot is en julle is almal broers. 9Julle moenie julleself op die aarde vader noem nie, want een is
julle Vader: Hy wat in die hemel is. 10Julle moet julle ook nie leiers laat noem nie, want een is julle Leier: Die
Gesalfde Een. Hierdie is na Wie ons moet luister, Wie ons moet navolg en soos Hy moet ons ook aan die
HELE Skrif gehoorsaamheid toon – sonder uitsondering of om enigiets te bevraagteken.

Ons word mislei deur regerings: julle moet maskers dra, julle moet julle hande ontsmet, julle moet sekere
afstande weg wees van mekaar. Ons ouers het ons geleer om gereeld hande te was en dit was en is nog
goed  genoeg.  Meeste  hedendaagse  ontsmettingsmiddels  bevat  meer  gifstowwe  as  wat  sterre  in  die
hemelruim is. Al hierdie sogenaamde reëls is die grootste klomp leuens, want vliegtuie, met 'n beperkte
ruimte en kunsmatige lugdruk, word volgepak terwyl teaters, wat honderd keer groter is en onbeperkte
toegang tot vars lug in ordentlike lugversorgingstelsels het, leeg staan. Die waarheid is egter dat die regering
jou wil beheer, jou toutjies wil trek, wêreldwyd: staan op uit jou rusbank en gaan bestudeer Skrif. Hierdie is
alles profesieë wat besig is om in vervulling te kom. Die Nuwe Wêreldorde is aan die kom en daar is niks wat
jy en ek kan doen om dit te stop nie. Ons kan egter ons lewensstyl verander.

Meeste mense is doodbang om dood te gaan, hoofsaaklik omdat hulle nie werklik 'n verhouding met hul
Skepper-God het nie Hy wat lewe en dood geskep het. Hulle is onseker oor waar hulle die hiernamaals gaan
deurbring en dink steeds omdat hulle “goeie mense” is hulle “hemel toe” sal gaan. Nou het ek regtig slegte
nuus, jy wat toelaat dat jou predikant of kerk jou toutjies trek en hulle leuens glo; jy, wat te lui is om werklik
Skrif deur gebed en smeking te bestudeer: jy is op die hoofpad hel toe en dit is nie ek wat so sê nie, maar
vele verse in Skrif, onder andere Openbaring 21 8maar die wat vrees het, die wat nie vertrou nie, die bose,
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die wat besoedel is, moordenaars, towenaars, seksuele oortreders, afgodaanbidders en alle leuenaars, se
deel is in die meer, wat met vuur en swael brand, wat die tweede dood is.”  Wat is die meer wat met vuur en
swael brand? Die antwoord is in  Openbaring 20  14Toe is die dood en Sh’ol in die meer van vuur gegooi.
Hierdie is die tweede dood. 15Wie ook al gevind is om nie opgeskryf te wees in die boekrol van die lewe nie,
is in die meer van vuur gegooi. Hierdie “meer van vuur” is wat beskou word as die hel – dit is om sonder
God te wees, in geheel weg van Hom af. Hou asseblief in gedagte dat jy wat 'n potlood by jou baas gesteel
het niks beter is nie as die persoon wat 20 mense vermoor het – jy het gesondig. Indien jy nie eers jouself
en  daarna  God  jou  vergewe  het  nie,  bly  en  is  jy  skuldig.  Jy  moet  vergifnis  van  God  ontvang  en  'n
verbondsverhouding met Hom kweek; jou lewenswyse moet totaal verander, of jy gaan eindig waar hierdie
groepe mense van Openbaring gaan eindig. Vergelyk ook teksgedeeltes soos 1 Korinthiërs 6:9-10, Galasiërs
5:19-21 en Openbaring 22:15.

Nou kom die ander slegte nuus, ook een van die leuens wat jy en ek deur ons kerke geleer is: niemand gaan
hemel toe nie, want die hemel kom na ons toe. Lees gerus Openbaring 21 1Ek het nuwe hemele en ’n nuwe
aarde gesien, want die vorige hemele en die vorige aarde het weggegaan en die see was nie meer nie 2en
ek het die afgesonderde stad, nuwe Yerushalayim [Jerusalem], sien afkom vanaf langs God uit die hemel,
voorberei as ’n bruid wat vir haar man versier is 3en ek het ’n harde stem uit die hemel hoor sê: “Let op, die
tabernakel van God is by die mense en Hy bly by hulle en hulle sal Sy volk wees en dieselfde God is by hulle
en sal vir hulle God wees. Kyk na die gedeeltes wat ek benadruk het en bespreek dit gerus met ander ware
gelowiges om perspektief te kry oor wat Skrif ons leer, nie kerke nie. Die eerste vers van hierdie hoofstuk is
verwysend na Jesaja 65:17 en Jesaja 66:22. Vers 3 is verwysend na Levitikus 26:11–12, Jesaja 7:14, Jesaja
8:8 en 10; Jeremia 31:33(34), Esegiël 37:27 en 2 Kronieke 6:18.

Jy sal agterkom dat jy geen vrees vir die dood sal hê nie, wanneer jy jou lewe in geheel oorlaat aan die God
wat dit aanvanklik vir jou geskenk het, Hy wat jou tot nou toe aan die gang gehou het. Dit beteken nie
noodwendig dat jy nou sal wens om dood te gaan nie, maar die vrees daarvoor sal verdwyn wanneer jy in
die  regte  verhouding  met  God  staan.  Dit  was  nie  jou  kerk  of  jou  predikant  of  jou  “geloof”  of  jou
bankrekening of enigiets op aarde wat jou gebring het tot waar jy vandag is nie. Dit is God wat jou aan die
gang hou, soos Dawid ons leer in Psalm 103 15Wat die mens betref, sy dae is soos gras; soos ’n blom van die
veld, so bloei hy, 16want wanneer die wind daaroor gaan, is dit weg en sy plek word nie meer geken nie, . Hy
kan jou lewe enige tyd terugeis en dan moet jy reg wees, want ongeag die klomp leuens wat die Katolieke
kwytraak, het jy nie 'n tweede kans nie! Dit is wanneer ons bemagtig is om te kan beaam wat ons lees in 1
Korinthiërs 15 55“Dood, waar is jou angel? Sh’ol, waar is jou oorwinning?” Lees gerus vanaf vers 51 tot aan
die einde van die hoofstuk om 'n beter insae te kan kry en vergelyk ook Hosea 13:14.

.Jy sal dan ook geen vrese hê vir wat die toekoms inhou nie, alhoewel dit nie iets mag wees waarna ons
noodwendig uitsien nie. Ons leef moontlik in een van die mees opwindende tydperke ooit waar ons die
profesieë van Skrif in vervulling sien kom! Ons weet dat moeilike tye voorlê, maar wanneer ons lewens in
Vader-God gesetel is, sal Hy ons beskerm:  Psalm 23  4Al loop ek deur die vallei van die skaduwee van die
dood, sal ek geen boosheid vrees nie, want U is by my; U stok en U staf, hulle vertroos my.

'n Sondaarsgebedjie gaan jou nie uit enige moeilikheid help nie, nog minder 'n stappie met die gangetjie
tussen die kerkbanke deur tot voor die preekstoel. Al wat jou gaan help is dat jy God persoonlik leer ken,
alles wat jy tot nou toe geleer het te ontleer, dit wil sê vergeet al die leuens tot nou toe en laat God Self toe
om jou elke dag te leer deur Sy Woord – die volledige Skrif. Begin by Genesis en werk noukeurig deur elke
boek om te sien wat God se plan vir jou lewe is. Leer om Hom te vertrou en gehoorsaam AL Sy reëls en
instruksies; kom hulle almal stiptelik na soos God wil hê en nie soos mense dit interpreteer of verander nie
– dit sluit in Eksodus 20:8-11. Dit is nie net die langste instruksie van die tien vir ons gegee nie, maar ook die
belangrikste,  want  dit  is  alreeds  vir  die  mens  gegee  met  die  skepping.  Hou  op  om  jou  te  steur  aan
bangmaakstories, vreeshandelaars wat jou die skrik op die lyf wil jaag met allerhande teorieë rondom die
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felheid al dan nie wat op ons wag, want dit is 'n manier van die vyand om jou te probeer ontspoor. Yeshua
het vir ons kom leer in Johannes 10 10Die dief kom nie, as net om te steel, dood te maak en te vernietig nie.
Ek het gekom dat hulle lewe kan hê en watter oorvloed daar ook al vir hulle is.  Indien jy God dien volgens Sy
reëls, in die voetspore van Yeshua loop soos Hy ons kom leer het, is jy verseker van lewe in die hiernamaals
en hoef ons onsself nie te steur aan nuusberigte, boodskappe op sosiale media en selfs bangmaakstories
soos deur sekere groepe verkondig nie, maar kan ons weereens vertrou op dit  wat  Yeshua ons leer in
Mattheüs 10 28Moenie bang wees vir hulle wat die liggaam doodmaak, maar die gees nie kan doodmaak nie,
maar wees eerder bang vir Hom wat die gees sowel as die liggaam kan vernietig in die hel.

Nou vra ek weer die vraag: Wie is jou Poppespeler?

Hein Zentgraf
hein@zentgraf.org
6 Tevet 5781 / 21 Desember 2020
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