Esther se Getuienis
‘n Storie oor my lewe en wandel in geloof en gehoorsaamheid in Messias van Israel.

Voorwoord:
Alle eer aan Vader wat my geïnspireer het om my getuienis neer te pen en al
die fyn herinderinge wat Hy teruggebring het.
Esther (estherdut@yahoo.com)
‘n Woord aan my (gegee kort voor my eerste oorsese reis) maar belofte wat
tot vandag werklik is in my lewe:
Jou fontein sal nooit opdroog nie sê die HERE. Nooit sal Ek My seëninge van jou
weerhou nie. Nooit sal Ek jou vervloek of My goedheid en guns van jou onttrek
nie.
Ek sal altyd jou voorsiener en verlosser wees deur dik en dun. Nooit sal Ek van
jou vergeet nie.
Vir altyd en ewig sal jy skuil in die skaduwee van die Almagtige. Jy is
gewaarborg van My vergifnis.
Ek JESUS sal altyd vir jou by VADER intree. My Engele sal jou altyd omsingel en
beskerm.
My Genade sal altyd vir jou genoeg wees. Jy is myne vir ewig. Jou GOD en
VADER.
Exodus 23:20
Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na
die plek te bring wat Ek gereed gemaak het.
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Agtergrond en my redding:
Ek het op ‘n plaas groot geword. Ons was nie ryk nie, maar my ouers het ons
goed versorg. Ek is die 3de jongste kind van sewe kinders. Ons was twee
dogters en vyf seuns. Toe ek begin werk, het ek geleer om te bid en was
soekend. My pa is oorlede toe ek maar 16 jaar was. Ek is getroud toe ek maar
17 jaar en 6 maande was, baie jonk maar ek was gelukkig. Ons het gereeld kerk
toe gegaan, oggend en aand op ‘n Sondag, maar dit was net GODsdiens. Twee
kinders is uit my huwelik gebore, ‘n seun en ‘n dogter.
Op 42 jaar leeftyd het ek ‘n kragtige ontmoeting met GOD gehad in my
slaapkamer. Die oggend van 12 Desember 1986. Dis nou 30 jaar gelede.
Ek wou nie meer lewe nie. Ek wou myself skiet. Toe ek voor die kas staan
waarin die pistool was het my moed my begewe en ek het omgedraai en by die
voetenend van die bed neer geval en gesê : My GOD as U my nie help nie,wil
ek nie meer lewe nie. Ek is sondig en skaam om voor U te kom. Ek het
verskriklik gehuil. Meteens het ‘n vrede oor my gekom en ek het geweet GOD
het my aangeraak. Daarna het ek so lig gevoel en soveel vrede gehad en skielik
die begeerte om Bybelte lees.
My seun was op daardie stadium in die weermag en sou binne 2 weke huis toe
kom na sy opleiding. Hy het later getuig hoe hy onder die sterre op die grens ‘n
oorgawe gemaak het en JESUS aangeneem het. Hy het gelê en kyk na die
sterre, toe hoor hy ; “ Was jy maar warm, of was jy maar koud.” En besef dit is
Openbaring 3:15-16. Maar nou omdat jy lou is sal ek jou uit my mond spuug.
Hy het net besef as hy op daardie oomblik sal sterf sou hy nie Hemel toe gaan
nie, maar hel toe. Na sy wedergeboorte het hy vir my en sy pa begin bid dat
ons ook gered word. VADER het sy gebede verhoor.
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28 Desember 1986: Hatfield kerk.
Jan de Wet het daardie aand gepreek en sy getuienis gegee hoe hy tot
wedergeboorte gekom het. Toe hy vra wie wil vanaand seker maak dat hy of sy
gered is, het ek vorentoe gestap en ‘n volle oorgawe gemaak. My dogter ook.
Sy het ook haar Hemelse taal ontvang.
My lewe was nooit weer dieselfde nie. Ek was nie net warm nie, maar aan die
brand vir JESUS. Ek kon nie ophou Bybel lees nie, en het ‘n vreugde gehad soos
nog nooit in my lewe nie. Wanneer daar ‘n byeenkoms was, het ek dit
bygewoon.
Drie maande later ontvang ek my Hemelse taal. Net 3 woordjies “ Kie barie
shando.”
Wanneer ek Bybel lees, kry ek skrifte wat my laat besef ek moet gedoop word.
Nie een skrif praat van ‘n baba doop nie, maar dat jy gedoop moet word as ‘n
grootmens.
Maak dissipels van alle nasies en doop hulle. Glo en laat jou doop. Mark 16:16
“Bekeer jou en laat jou doop.” Handelinge 2:37 “Doop is ‘n begrafnis”. Rom 6:
3-4 “Dis nie vir ‘n baba nie”.
Na my doop het ek ‘n volle hemelse taal ontvang, en visioene begin sien.
Groot wonderwerk uit die Hemel (Kitaar)
‘n Nuwe lewe het vir my oop gegaan en ek het ook in die gawes van die Heilige
Gees beweeg. Dit was die wonderlikste tyd in my lewe. Ek het die krag van die
Heilige Gees ervaar en wanneer ek bid, verhoor VADER my. Later het ek mense
bedien en getuig van al die wonderwerke wat JESUS gedoen het.
By ‘n groep het ‘n jong man by my kom kniel en gesê : “ Die HERE wil tannie
gebruik om musiek instrument te speel”. Maande later kom my buurvroutjie
na my met ‘n kitaar en sê sy het langs my by die gereelde samekoms van
gelowiges gesit en duidelik gehoor die HERE sê sy moet my leer kitaar speel.
Ek sê vir haar : “ ‘n Kitaar? Dis vir jong outjies!”
Sy sê : “VADER het gesê jy gaan kitaar speel”. Sy was ‘n musiek onderwyseres.
Sy wys my drie drukke en die lied O Heer my GOD.
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Ek kry dit nie reg nie en toe sy loop, sit ek die kitaar op die spaarkamer bed
neer en sê : “JESUS, ek dink nie dis vir my nie. Ek kry dit nie reg om te speel
nie. Die HERE herinner my aan die jong man se woorde. Maar ek dink hoekom
‘n kitaar?
Woensdag oggend is ons weeklikse samekoms en ek gaan sit in my stoel by die
sitkamer venster om te bid voor ek ry. Terwyl ek so sit, hoor ek soos ‘n
hoorbare stem wat sê : “Gaan haal die kitaar!” Ek is so verbaas want ek is
alleen in die huis. Ek hoor weer : “ Gaan haal die kitaar!” Ek stap na die kamer
en toe ek aan die kitaar raak is die krag van die Heilige Gees op my. Ek gaan sit
op my stoel en die volgende oomblik speel ek : “Let THERE be glory and honor
to JESUS.” Asof ek al jare speel en nie die drie drukke wat die buurvrou my
geleer het nie, maar ander drukke. Toe ek klaar is, begin ek lag en toe huil. Ek
het toe besef wat het nou gebeur. Op daardie oomblik lui my huisfoon. Toe ek
antwoord is dit ‘n broer in JESUS wat sê: “Ek sit hier in my kantoor en die
Heilige Gees sê vir my ek moet jou gou bel. “Jy het iets om vir my te vertel.” Ek
lag en huil en sê: “My broer, ek het so pas kitaar gespeel, maar dit was nie ek
nie.” Ek vertel hom alles. Hy sê: “Prys die HERE, van nou af sal jy ‘n kitaar kan
speel.”
Ek ry na ons weeklikse samekoms van gelowiges toe en getuig teenoor almal
wat het by die huis gebeur. Die gasvrou staan op en gaan haal haar dogter se
kitaar en sê: “Nou speel vir ons dat ons kan sing!” Ek keer en sê: “Nee wag”
maar sy sê as dit by die huis gebeur het, gaan dit ook nou gebeur. Ek begin
speel die een na die ander lied sonder om te kyk waar ek druk en almal sing
saam. Die krag van GOD is op my en my knieë klap teen mekaar asof hulle
hande klap. Al die Eer aan ons GOD en VADER vir ‘n wonderwerk uit die
HEMEL. Daarna het ek elke Woensdag die sang gelei met kitaar. Dis die eerste
GROOTSTE wonderwerk wat in my lewe gebeur het. Later jare het ek my eie
groep gelowiges wat byeenkom in my huis gehad.
My eerste groot wonderwerk in my liggaam.
My hande was altwee vol swere. Die sig het uit hulle geloop en dit was baie erg
pynlik en ongemaklik. Ek moes gedurig salf aansmeer en verbande omdraai en
met rubber handskoene werk.
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Op daardie tydstip het ek bedags my kleindogter opgepas. Dit was baie
moeilik. ‘n Suster in JESUS getuig toe hoe sy nie kon loop nie en sy was baie
siek. Iemand het vir haar ‘n gebed gebring om te bid. Na sy die gebed gebid het
kon sy weer loop.
Ek het die gebed gelees en besluit ek gaan dit ook in geloof bid. Die aand 10
uur het ek voor VADER gesit en die gebed gebid. Ek het gaan slaap en in die
nag wakker geword. Ek het op my rug gelê, maar kon myself in die gees sien
waar ek voor die troon op my knieë staan in aanbidding. Ek het GOD nog nooit
so aanbid nie. “Heilig, heilig, heilig is U o my GOD en VADER. Ek aanbid U”. Ek
skakel die lig aan en sien dis net na 12 in die nag. Die volgende oomblik is ek
bewus van altwee my hande, volkome genees. Daar was nie eens ‘n merkie of
‘n rofie nie. My hande was pragtig glad.
Prys die HERE JESUS. Hallelujah!
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Die grootste wonderwerk in my liggaam.
Die grootste wonderwerk was toe GOD my hele ligaam genees en my ook
jonger gemaak het.
Ek was baie siek aan allergieë. My gesig en soms my liggaam was geswel, my
lippe het gelyk of hulle opgeblaas is, en enige oomblik kon bars. My oë was
poffers. Dit was aaklig. Ek was selfs bang om brood of vrugte te eet.
Een nag het my keel toe geswel. Dit het gevoel of daar ‘n bal in my keel was en
ek het gesukkel om asem te haal. Ek gaan lê toe op die bed in die spaarkamer
en sê: “JESUS, as daar enige sonde in my lewe is waarvoor ek nog nie vergifnis
ontvang het nie, vra ek nou vergewe my.” Ek het gedink ek gaan sterf want die
bal in my keel het net groter geword.
Ek vergewe almal wie my te na gekom het en spreek hulle vry. Toe gee ek
myself net oor aan JESUS want ek het gedink nou gaan ek sterf. Die volgende
oomblik het my keel oopgegaan en ek kon normaal asem haal. Prys GOD vir Sy
genade!!! Ek kon verder slaap. In die oggend kyk ek in die spieël. My gesig was
rond geswel en so ook my oë en my lippe. Maar my keel was oop. My buurvrou
was ‘n suster in die hospitaal en sê wanneer jou keel so toeswel kan jy binne 5
minute sterf. Prys GOD! Al die eer aan Hom dat Hy my lewe gespaar het.
Van tyd tot tyd het ek swelsels aan my gesig of liggaam gehad en moes
medikasie neem daarvoor. Een oggend was ek weer so geswel. Ek steek my
hand uit na die pille op die rak en hoor: “Wil jy My nie maar vertrou nie?”
Ek trek my hand terug en sê: “Goed HERE, ek wil! “Onmiddelik het die swelsel
gegaan en ek het besluit om nooit weer pille te drink nie. Ek het dit weg
gespoel in die toilet. ‘n Keuse gemaak om JESUS te vertrou vir my genesing.
Op ‘n dag bel ‘n suster my wie berading doen en sê ek moet kom vir gebed. Sy
bid toe dat VADER die versteekte wortel van my probleem sal openbaar. Dat
die wortel van die kwaad openbaar word. Ek was nie op daai stadium eers
bewus van diep versteekte wortels nie.
Ek sien in die gesig ‘n baba van so 2 of 3 maande wat op ‘n man se skoot sit en
‘n derglike ding vind plaas. Die volgende oomblik kom ‘n vrou by die deur in en
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sy gryp die baba woedend en baklei met die man. Ek was daai baba en die skok
was baie groot vir my en trauma het houvas gekry.
Ook in ‘n gesig gesien hoe ‘n meisie van 5 jaar my jaag met ‘n byl in haar
hande. Ek was so 4 of 5 jaar oud en ek het gehardloop en geskree. Terwyl ek in
die gees die toneel sien het ek geskree: “Nee! NEE!” Later het my suster
bevestig die dogtertjie het my in die agter kop gekap. Dit is waar vrees in my
lewe plek gekry het.
Deur innerlike genesing en bevryding is ek verlos van vrees en trauma in my
lewe. Dit was die wortel van al my kwale. Ek moes almal van harte vergewe en
vryspreek. Ek het so goed gevoel na die gebed. Toe ek daar weg ry het alles om
my so mooi gelyk en ek het vrede en vreugde gehad.
By die huis gekom, toe hoor ek: “Gaan kyk in die spieël en neem jou doop foto
saam.” Ek het heeltemal verander. Gelyk soos toe ek groot gedoop is op 42
jarige ouderdom en was toe 57 jaar oud. Ek was nie net genees nie, maar het
ook jonger geword. HERE sê toe vir my : “ Ek gee jou 15 jaar terug. Jy sal jonger
word alhoewel jou jare in getal meer word.”
Dit was ‘n geweldige groot wonderwerk. Al die eer aan GOD my VADER in die
naam van JESUS CHRISTUS.
Ek het ‘n groep gelowiges elke Dinsdag in my huis gehad. Die wonderwerk het
die vorige week gebeur en die volgende Dinsdag was almal verstom toe hulle
my sien oor wat met my gebeur het. ‘n Man het begin bid en gesê : ”My GOD!
Ek het verlede week ‘n ou vrou op die bank gesien sit. Nou sien ek ‘n jong
vrou.”
Ek was volkome genees. Prys GOD ons VADER van JESUS CHRISTUS.
Ek kon net getuig van GOD se liefde. Sy goedheid en Sy genade. Die een na die
ander wonderwerk het gebeur. Nie omdat ek oulik is of meer geloof het as
ander nie, dis net uit genade. Ek het net ‘n keuse gemaak om GOD te
gehoorsaam in wat Hy van my vra om te doen. Dis nie my wil nie maar Sy wil
alleen. Soms maak ek foute, maar VADER sê : “ Ek kyk nie na jou foute nie. Ek
kyk na jou gewilligheid om te doen wat Ek vra.” Al wat VADER vra is
gehoorsaamheid aan Sy opdrag en gewilligheid. Dis nie altyd maklik nie, maar
GOD laat jou nooit in die steek nie. Al kom die voorsiening nie altyd op tyd nie,
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dis nooit te laat nie. Ek was al sonder geld in ‘n ander land, maar dan sien ek
hoe ABBA VADER se hand op my is en hoe Hy alles vir my laat uitwerk. Een ding
het ek geleer. Moenie vrees nie, moenie oorhaastig wees nie, wag op GOD. Rus
in Hom. Hy weet waarom Hy dinge toelaat. Hy toets jou ook om te sien of jy
waarlik op Hom vertrou. Ek kan ons VADER net al die eer gee vir alles wat Hy al
vir my gedoen het. Ek aanbid Hom met my hele hart en het Hom lief en het my
hele lewe aan Hom 100% geoffer om Sy wil te doen. Sy genade is vir my
genoeg.
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Ek begin skilder.
My skoondogter het op lap geverf en toe hulle vertrek na Thailand vir sending,
gee sy die verf vir my en sê ek moet dit gebruik want dit gaan droog word. Ek
lag en sê: “Ag ek kan nie eers ‘n blom teken nie, bêre maar die verf.”
Op ‘n dag bel Tannie Nancy my en sê ek moet kom tee drink. Sy gee my ‘n
kaartjie met ‘n waterwiel wat teen ‘n stoor staan en water pomp. Sy sê: “Die
HERE sê jy moet dit skilder en vergroot terwyl jy skilder.” Ek lag en sê: “Ai
Tannie, ek het dit nog nooit gedoen nie.” Sy sê toe vir my “Wel, die HERE gaan
jou laat skilder.”
Ek het begin verf en was verstom om te sien wat ontvou terwyl ek verf. Dit was
vreugde en opgewondenheid om te dink ek kon dit regkry. Ek gee weereens
die HERE al die eer. Later het ek agter gekom ek verf profeties. Ek het geen
klasse gehad om te verf of geweet om verf te meng nie. Die Heilige Gees het
my gelei hoe en watter kleure om te meng.
Moet nooit sê ek kan nie! Ons is tot alles in staat deur CHRISTUS wie ons die
krag en die wysheid gee. AMEN.
Meenthuis.
VADER voorsien aan my ‘n meenthuis. Ek het ‘n paar stukkies klere gehad en
moes ‘n slaapsak en kussing leen om in te slaap. Geen bed of meubels gehad
nie.
Een oggend bel ‘n man my en sê hy en sy vrou gaan verhuis en het meubels
wat hulle wil saai. Hy en sy vrou het gebid en altwee het my naam gekry. Hy
vra of ek dit kan kom haal. Ek reël met my broer en die dag toe ons dit gaan
laai kry ek ‘n bed kopstuk, spieëltafel met ‘n bankie en twee driekwart beddens
met kopstukke. Boonop nog ‘n sitkamer stel en ‘n klomp breekgoed.
Hallelujah. Ons dien ‘n GOD en VADER wat voorsien.
‘n Tydjie daarna stop ‘n bakkie by my huis en ‘n jong meisie klop aan die deur
en vra of sy die goed kan aflaai. Haar vriendin trek en het gevra weet sy nie
waar bly sendelinge waar sy die goed kan saai nie. Sy het my geken en geweet
ek het sendelinge in my huis. Ons kry kastrolle, panne en ‘n elektriese
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braaipan. ‘n Naaldwerkmasjien en ander huis/kombuis goed. Ek kon VADER net
Loof en Prys vir Sy goedheid.
Finansies het ook begin inkom en klere.
Dit was die begin van ‘n pad om te leer om in geloof te lewe en in geloof uit te
stap en te weet GOD voorsien in alles wat ons nodig het.
Op daardie stadium het ek 5 sendelinge in my huis gehad. Hulle het nie een ‘n
tuiste gehad nie en ek kon hulle by my laat bly. Ons het wonderlike dinge
beleef. Hier was 24 uur gebed en soms het hulle gesing en bid tot 3 uur in die
oggend.
Wonderwerke het begin gebeur en VADER het voorsien in ons behoeftes. Ons
het in geloof geleef en nie een het geld gehad nie, maar ons geloof is versterk
deurdat ons gesien het hoe GOD se hand op ons was.
Ons was 3 dames en 3 mans. Hulle was nog jonk en ongetroud. Ek was soos
hulle geestelike moeder.
Een dame was vir 3 jaar by my aan huis, die ander een ‘n paar maande. ‘n
Jongman 1 jaar, en die ander ongeveer 6 maande.
ABBA VADER het later gewys waar Hy hulle wil hê.
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Kos vermeerder op my tafel
Ons was met ‘n uitreiking na die Vrystaat en het tuis gegaan by ‘n boer op sy
plaas. Toe ons moet terugkom gee hy ons ‘n boerpampoen, massief groot, een
man kon hom nie optel nie. Hy gee ook ander groente. Die groente was net vir
een of twee kooksels en toe bly net pampoen oor. Iemand anders skenk ons
ook net so groot Boerpampoen. Pampoene kom van ander na ons toe. Ons eet
Pampoen koekies, pampoen sop en gebraaide pampoen. Ek vra vir VADER : “
Kan ons nie maar ander groente kry nie?”
Ek sien ‘n visioen waar mense met houers in ‘n lang tou staan. Ek staan voor
met ‘n houer en gooi iets (olie?) vir elkeen in sy houer. Die ry mense is so baie
die agterste mense lyk klein. Ek vra vir VADER wat wys Hy my? Die skrif kom by
my op van die weduwee en haar twee seuns.
2 Konings 4:1-7
VADER sê : “ Solank jy die olie gooi sal dit nooit gaan staan nie.” Dit het my
geleer saai.
Lukas 6:38
“Gee en vir jou sal gegee word, ‘n goeie maat wat ingedruk en geskud en
oorlopend is sal hulle in julle skoot gee.”
Ek vra vir VADER, stuur vir my die mense. Hy was so getrou en het mense
gestuur, so dra ek pampoen gee sê ek: “VADER, ek vra boontjies of wortels of
ander groente.” Toe kom ‘n sak patats. Ons het gelag want dis pampoen en
patats. Op ‘n dag stap ‘n man in en bring vyf pakke vleis. Verskillende snitte
vleise. Al meer kos het na ons toe gekom. Wanneer ons kruideniersware nodig
het, het ons ‘n lys gemaak. Die deurklokkie lui en wanneer ons oopmaak is daar
inkopiesakke met alles wat ons nodig het. Die gewer het neergesit en klokkie
gelui en ons het nooit geweet wie dit was nie.
Op ‘n stadium het my kleindogter by my gekuier. Sy maak toe ‘n lys van goed
wat ons nodig het. Bo aan die lys was foelie geskryf. Die oggend met ons
gebruiklike samekoms stap ‘n vrou hier in en sê sy was oppad hierheen toe
hoor sy dat sy foelie moet saambring. My kleindogter was so opgewonde sy lag
en sê : “OUMA!! JESUS het die heel eerste item op die lys vir ons gestuur.” Dit
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was ‘n wonderlike getuienis. So het die HERE begin voorsien in al my
behoeftes. Aan GOD al die eer, en dank en prys vir alles.
Op ‘n ander geleentheid het ek 6 mense om my tafel gehad. Ons het almal kos
in ons borde geskep en begin eet toe ‘n broer met sy 2 seuns hier instap. Daar
was net n bietjie kos oor en ek se toe vir die man ek sal brood sny en kyk of ek
n blikkie gebakte bone het. Hy begin van die kos in sy bord skep en se SUS!!!!
moenie brood sny nie! Die volgende oomblik vermeerder die kos en hy en sy 2
seuns skep kos in hulle borde. Nadat hulle geskep het is daar nog meer oor as
wat in die bakke was. Nog ‘n wonderwerk. PRYS ABBA!!!! Aan HOM al die
EER!!!
Hartswater - Geloof stap
Om in geloof uit te stap is om onverskrokke te doen wat GOD jou beveel en nie
te twyfel dat Hy vir alles sal sorg nie.
Numeri 23:19
“GOD is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou
nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie; of spreek en dit nie waarmaak nie?”
Matteus 6:25
“Daarom sê Ek vir julle : Moenie julle kwel oor jul lewe – wat julle sal eet en
wat julle sal drink nie; of oor jul ligaam – wat julle sal aantrek nie. Is die lewe
nie meer as die voedsel en die ligaam as die klere nie?”
Ek het ‘n droom gehad dat ek met ‘n kwart tenk petrol na Hartswater vertrek.
Ek bid en vra VADER wat sê Hy vir my deur die droom? Hy sê: “Pak jou tas en
gaan.” Ek pak my tas en kry alles gereed vir die reis. Wat sou ek sien? Die tenk
wys net kwart met petrol!!! Ek laai my tas in die motor en hoor die huis foon
lui. Toe ek antwoord sê ‘n vrou sy moes al die oggend vir my geld gebring het.
“Kan ek dit asseblief by haar kom haal?” Ek sê goed ek kom. Die geld was vir
petrol maar nie vir kos of verblyf nie. Ek ry tot in Stilfontein en vra slaap plek by
my vriendin se suster, maar haar gastehuis is vol bespreek. Sy stuur my na
iemand anders. Die vrou sê ek kan daar slaap, hoef nie dadelik te betaal nie.
Toe ek die aand kamer toe gaan om te gaan slaap, kom die gasvrou na my en
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sê : “ Die HERE sê ek mag jou nie laat betaal vir die verblyf nie.” Ek loof en prys
ABBA want ek het net ‘n paar rand in my beursie.
Oppad na Hartswater begin die stuurwiel erg te ruk. Ek is ver van Hartswater
en sê : “ JESUS, nou wat nou?” Die pad is stil en ek bid maar net. My selfoon lui
en ‘n broer in JESUS vra my hoe dit gaan. Hy het net gevoel hy moet my bel. Hy
bid saam met my en sê ek moet maar net stadig ry.
Ek ry Hartswater in en hou by ‘n motorhawe stil. Vertel vir hulle wat gebeur
het, en die eienaar van die motorhawe kom klim agter die stuurwiel in en ons
ry. Hy vra my vrae en ek antwoord ek doen sending werk. Hy weet nie wat is
fout nie en ons ry terug. Hulle sit die motor op die hyser en kyk of hulle die
fout kan kry. ‘n Jong man sê skielik : “ Hier is die fout!!!” Die band is
deurgeloop en het ‘n bal uitgestoot. Toe sien hulle altwee voorbande is glad
afgeloop en die draad kom al deur. Die eienaar sê vir my dat ek twee nuwe
voorbande kort. Ek sê vir hom dat dit sal moet wag want ek het nie nou geld
nie. Hy sê vir my : “Tannie, jy kan nie so ry nie. As die band bars kan jy ‘n
ongeluk maak.” Hy skree vir die werker: “Bring twee bande!” Ek sê dat hy moet
wag ek sal gou kyk of daar geld in my bankrekening gekom het en stap oor die
straat. Daar was niks!!! Ai tog. Ek loop terug en ek sê : “Goed sit dit maar op
rekening, ek is ‘n paar dae hier, ek sal kom betaal. Intussen terwyl ek wag vir
die motor, gesels ek met die werkers. Die motor is klaar en ek klim in om te ry.
Het mooi dankie gesê en gegroet. Toe ek agter uit wil ry kom die eienaar aan
gehardloop en gee my ‘n lang koevert. Hy sê : “ Tannie, gaan doen die werk
van die HERE vir my part ook. Ek is in ‘n voltydse beroep, ek kan nie.” Ek sê toe
goed, en baie dankie vir die rekening. Ek het gedink dis in die koevert. Ek hou
onder ‘n boom stil om te bid en dankie te sê vir die bande en ook dat ek nou
blyplek sal vind. Ek vat die koevert wat op my skoot lê en voel dis swaar. Toe ek
dit oopskeur is daar note en silver, tot sente in. Hy moes die kleinkas se geld
net so in die koevert gegooi het. Ek seën hom en dank VADER vir die
voorsiening. Nou kan ek slaap plek soek!!!
Die motorbande en kontant is aan my geskenk deur die eienaar van Nics
Motors Hartswater.
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Dit was ‘n geseënde week in Hartswater. Nuwe siele het tot redding gekom,
genesings het plaasgevind en ook mense is gedoop. Ek gee ons GOD en VADER
al die eer.
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My kleed
Ek was bekend as die ouma met die jean, T-shirt en tekkies. Met ‘n rugsak
waarin ek alles van die winkel op my rug gedra het. Ek het nie ‘n motor op daai
stadium gehad nie. My motor was gesteel.
‘n Meisie het in ‘n gesig gesien ek het ‘n stuk turqoise materiaal in my hande
en ek draai dit so om lyf (dis nie ‘n rok nie maar ‘n los lap) en ek is vrolik.
Een oggend loop ek na die winkel en my oog val op ‘n klomp verskillende
kleure sjirongs. Ek het op daardie stadium nie geweet wat maak mens met dit
nie. Later het ander dit aan my verduidelik dat die meisies dit bo oor hulle
swemklere of as ‘n romp. Jy bind dit om jou op verskillende maniere. In die
winkel hoor ek: “Koop vir jou twee turquiose sjirongs”. Ek het glad nie geweet
wat ek met dit moet doen nie. Op ‘n dag haal ek dit uit die laai en vra: “VADER,
wat moet ek met dit maak?” Hy wys vir my presies hoe ek dit om my moet
drapeer en bind. Hy sê: “Dis jou kleed van nou af.” VADER laat my nog kleure
koop en ek begin dit dra. Oral waar ek loop trek my klere die mense na my toe
en dan kan ek getuig van JESUS en ander help om ‘n oorgawe te maak en ook
bid vir die wie vra vir gebed. Toe ek oorsee vertrek was dit my klere en oral
waar ek loop trek die klere die mense na my toe en vra hoekom trek ek so aan.
In Turkye, Singapore en Thailand. Dit gee my die geleentheid om te getuig wie
JESUS is en wie is die ware GOD. Ek was 3 jaar in Thailand. Ek het by
verskillende skole klas gegee, kampe gedoen en selfs onderwysers en
skoolhoofde voor klas gegee.
Die einde van die 3de jaar sê VADER ek moet terugkom Suid-Afrika toe en dis
tyd vir die bruid. Ek het van daardie tyd af net wit gedra met ‘n sluier of sleep.
Terug in Suid-Afrika sê VADER vir my ek gaan deur die land reis met die
boodskap van die bruid wie gereed maak vir JESUS se koms. Die Bybel gee geen
datum wanneer Hy terugkeer nie, maar wanneer ons die Bybel lees en kyk wat
in die wêreld aangaan sien ons duidelik dat ons in die eindtyd in beweeg.
VADER bevestig deur ‘n suster wie my skakel en sê sy moet ‘n groot groep
nooi en ek moet kom koordans en die bruid boodskap bring.
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Ek het gehoor VADER sê: “Maak jou trou kleed net wit en ‘n lang sluier wat
agter jou aan sleep”. Daarna het ek geweet ek moet deur die land reis en die
boodskap bring dat die bruid haarself moet voorberei vir die koms van JESUS.
Dit is nou n paar jaar later. Ek dra die kleed elke dag en bring die boodskap.
Sommige mense verstaan dit ander nie.Ek doen in gehoorsaamheid net wat
JESUS my vra. Dis elkeen se keuse en besluit om in gereedheid te kom.
Niemand sal kan sê: “Ek het nie geweet nie”.
Singapore
Ek het profesië gehad dat ek oorsee sending werk sou doen. Een oggend word
ek wakker uit ‘n droom waar ek om ‘n tafel sit met pastore en ander leiers.
Die een man wat regoor my by die tafel sit sê vir my : “Jy moet R1000 eenkant
sit vir ‘n internationale vliegtuig kaartjie.” Ek bid en vra vir VADER dat Hy sal
voorsien want ek het dit nie en as die droom van Hom is, dat ek duidelik sal
hoor waarheen.
Eendag loop ek na die posbus en kry ‘n brief uit Engeland. Toe ek dit oopmaak
is daar Pond in koolpapier toegedraai. Ek neem dit na die bank om Rand uit te
ruil. Dis toe op die kop R 1000. Ek kon nie twyfel aan die droom nie. Ek wag om
te hoor waarheen. Weereens word ek wakker en sien duidelik in die gees
Singapore in ‘n half maan geskryf in hoofletters. VADER bevestig deur ‘n suster
dat ek my huis moet ontruim en my tas moet pak. Sy help my om alles in die
motorhuis te pak. VADER wys ook wie moet in my huis kom bly.
Ek gaan bespreek my kaartjie na Singapore sonder dat ek die geld het. Dit was
Dinsdag. Ek moet die kaartjie Donderdag gaan afhaal. Ons ontruim die huis en
maak skoon. Donderdag ry ek om my kaartjie te kry. By die bank gekom, is daar
geen geld in my rekening nie. Ek stap na die reisagentskap en vra vir die meisie
tot hoelaat het ek tyd om die kaartjie af te haal. Sy antwoord 5nm. Ek sê vir
haar : “ JESUS is nooit laat nie” en getuig. ‘n Vrou wat gesit en wag het kom na
my en sê in trane: “ Ek het net soos jy in geloof gelewe maar het dit verloor.”
En sy huil. Al was dit net vir daardie vrou wat die geld vertraag was. Prys ek
JESUS dat Hy haar gehelp het om weer by geloof uit te kom.
Toe ek by die deur uitstap, lui die ou groot selfoon. ‘n Vrou sê sy moet vir my
geld in my bank inbetaal die HERE JESUS dring haar om gou te maak. Sy sê vir
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