


En hulle het hom vertel en gesê: 

Ons het gekom in die land 

waarheen u ons gestuur het; en 

waarlik, dit loop oor van melk en 

heuning, en dít is sy vrugte. Maar 

die volk wat in die land woon, is 

sterk, en die stede is versterk en 

baie groot; en ons het daar ook 

die kinders van die Enakiete 

gesien.  



Die Amalekiete woon in die 

Suidland, maar die Hetiete en 

Jebusiete en Amoriete woon in 

die gebergte, en die Kanaäniete 

woon by die see en aan die kant 

van die Jordaan.Toe het Kaleb 

die volk stil gemaak teenoor 

Moses en gesê: Laat ons gerus 

optrek en dit in besit neem; want 

ons kan dit sekerlik oorweldig.  



Maar die manne wat saam met 

hom opgetrek het, het gesê: 

Ons kan nie teen die volk optrek 

nie, want hulle is sterker as ons.  



So het hulle dan slegte gerugte 

onder die kinders van Israel 

versprei oor die land wat hulle 

verken het, deur te sê: Die land 

wat ons deurgetrek het om dit te 

verken, is „n land wat sy 

inwoners verteer; en al die 

mense wat ons daarin gesien 

het, is groot manne.  



Ons het daar ook die reuse 

gesien, die kinders van Enak, 

van die reuse afkomstig; en ons 

was soos sprinkane in ons oë; 

so was ons ook in hulle oë.  



Alles het Hy mooi gemaak op sy 

tyd; ook het Hy die eeu in hulle 

hart gelê sonder dat die mens 

die werk wat God doen, van 

begin tot end, kan uitvind.  



Rom 1:20  Want sy onsigbare 

dinge kan van die skepping van 

die wêreld af in sy werke 

verstaan en duidelik gesien 

word, naamlik sy ewige krag en 

goddelikheid, sodat hulle geen 

verontskuldiging het nie;  



Want Ék weet watter gedagtes Ek 

aangaande julle koester, spreek 

die HERE, gedagtes van vrede en 

nie van onheil nie, om julle „n 

hoopvolle toekoms te gee. Dan sal 

julle My aanroep en heengaan en 

tot My bid, en Ek sal na julle 

luister.En julle sal My soek en vind 

as julle na My vra met julle hele 

hart. 



“The tragedy of modern man 

is not that he knows less 

and less about the meaning 

of his own life, but that it 

bothers him less and less.”  

– Vaclav Havel, Letters to 

Olga 
 


