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Neem asseblief kennis dat
Baasraak en almal wat

betrokke is by die
vervaardiging van hierdie
tydskrif nie noodwendig

saamstem met al die punte
en uitdrukkings wat

gemaak word nie. Ons
vervaardig hierdie tydskrif
om mense die geleentheid
te gee om hul begeertes
en verhouding met God uit
te druk. Kopiereg word

deur Baasraak Uitsaaiwese
gehou.

6-9

13-14

Dit gee ons as 'n span groot opgewondenheid om
ons eerste Baasraak Tydskrif aan julle voortestel.
Teen die einde van 2021 het ons die Baasraak
Publikasie Huis begin wat die tydskrif insluit. Ons
as 'n span se tema vir 2022 is "Word Goud' en ons
hoop dat julle ook met die tema saam met ons sal
hardloop, MAAR ons wil eers vra? Is julle heeltemal
seker dat julle hierdie wedloop wel wil onder-
neum? Omrede, voor 'n mens goud word moet jy
eers deur 'n oond gaan om verfyn te word. 
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Freek Vermaak is die stigter en HUB van die Baasraak Uitsaai Netwerk, 'n
Christelike Multimedia-Netwerk, wat TV, Radio Internetuitsendings insluit.
Freek se aangrypende lewensverhaal het aan hom die platform gebied om al
vir 20 jaar ‘n inspirasie te wees vir baie. Dit bemoedig oud en jonk in tronke,
skole, kolleges, universiteite, rehabilitasie sentrums, sport spanne, kerke en
besighede met ‘n kragtige boodskap van hoop! Freek het groot geword  met
albei sy ouers in van die armste gebiede an die wesrand van Gauteng Suid
Afrika.

 As kind, was sy pa sy held en sy beste vriend. Sy pa was ‘n ambagswerker en
het min geld verdien. Freek màg dalk een van die armste kinders in die skool
gewees het, maar hy was ryk aan liefde en omgee van sy ouers se kant af. Met
die aanvangs van sy rugby loopbaan, was hy deur baie bestempel as
opkomende Springbok rugby speler.  Hierdie het egter nie gerealiseer nie, as
gevolg van die slegte besluite wat hy in sy lewe geneem het.

 Na skool het Freek by die Suid- Afrikaanse Polisie aangesluit, waar hy baie
ondervinding opgedoen het in die kriminele wéreld, bende bedrywighede en
dwelms. Hy het in Johannesburg as polisieman vir 'n paar jaar gewerk waarna
hy aan die anderkant van die gereg gekom het toe hy self by georganiseerde
kriminele bedrywighede betrokke geraak het. Hy was onder andere verslaaf
aan alkahol en kokaine. As gevolg van sy kriminele leefstyl en verslawing, het hy
in baie moelikheid beland.

www.baasraak.tv

5-7

Ons as  'n span het nie geweet dat wanneer ons hierdie gebed sou bid nie, dat
een van ons eie, Coach Freek, gediagnoseer sou word met 'n siekte wat
niemand sou kon van geweet het nie. Sy tyd om deur die oond te gaan is glad
nie lekker nie, maar waar die Here se genade en Sy liefde 'n mens dra tot waar
Hy jou wil he. Ons, saam met julle, stap die pad saam Coach Freek en weet
klaar deur die wonderwerke van die Vader dat hy sterker gaan  eindig en dat
die Here al die Eer gaan ontvang....

Dankie vir julle geloof, hoop en gebede, kom ons ontmoet vir Coach Freek-
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Freek het een aand op sy  knieë gegaan en tot
God om hulp geroep; waarna God se genade
op hom, sy hele lewensverhaal herskryf het. 
 God kon vir Freek boodskap gee; vol hoop,
uit sy wanhoop.

Freek is getroud met Hannah en hy is die pa
van vier seuns (Ruan, Christopher, Dandré en
Armand) en ‘n dogter (Katelyne) as ook 'n
skoondogter ( Justine en Kleinseun Khai).
Freek en sy gesin woon in George in die Suid
Kaap.

Freek was vir oor die 10 jaar die vervaadiger
en aanbieder van sy eie TV Program op die
Kruiskyk TV Kanaal.  Freek het toe hy begin
uitsaai op Kruiskyk na 'n naam gesoek vir sy
program. Hy het ervaar die program moet
gaan oor 'n lewe van oorwinning in Christus.
Die Beknopte Afrikaanse Verklarende
Woordeboek het toe net een woord vir oorwin
gegee; "Baasraak!" Freek glo dat God se
genade is vir 'n mens genoeg om die swaarkry,
terugslae, uitdagings en bekommernisse in jou
lewe Baas te Raak!

Freek en Hannah en hulle bedieningsspan en
vriende en vennote het een doel voor oë en
dit is om hulle gawes en talente te gebruik
om God die Vader te verheelik en om mense
aan die Here Jesus bekend te stel wie Hom
nie ken nie.

�oete
Baasraak Span

15-18

22

19

Tiener
BaasraakBaasraak

Die Punt Is Om Sterk Te Eindig

23-25

VOORBLAD :
Tema Vir 2022 :

1 Petrus 1 : 6-7



Ontmoet Die
Baasraak Span

S P A N  V A N  G O D

Freek, Hannah, Justine, Khai en Ruan, 
Christopher, Katelyne, Dandre, 

Armand Vermaak

Willem (Atman), Olivia, Brencolin,
(Cecil, Pauline) , Gaynor Samuels

Brian, Leonie, Randall,
Banito, Brend en Ashley

Benjamin Hendriks
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Leslie, Pam, Amy, Britney, Andrew En Cassie October

Kingston En 
Nomonde Mdingi

Mark, Ntebo, Zachary en Zayden Page

John, Nazeema,Waziyra, Sabeera,
Kaylin Beukes



Om in die tronk te wees maak my
heel. My Storie Van Genade Deur Patricia Dirker

K E N M E R K  V E R H A A L
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“Vat 'n pen en papier, en skryf” Die stem was sag en sag, maar hoorbaar. Vandag
is dag 7 van my tronkstraf. Soos ek lees wat ek skryf, rek my oë, en sodra ek
klaar is, vou ek dit vinnig op en steek dit onder my kussing weg. OM IN DIE
TRONK TE WEES MAAK MY HEEL??? Hoe kan dit wees? As iemand dit sien sal
hulle my by Dissipline aanmeld en hulle sal dadelik laat my toe in die psigiatriese
saal van die tronk, dink ek is al mal!

Om in die tronk te wees HET my heel gemaak: Dit het 4 jaar en 2 maande
geneem, maar dit het!! Eers nadat ek van Brasilië af teruggekom het, het ek
onthou hoe God my opgetel het, heeltemal in duisend stukke gebreek, tydens
my egskeiding, sit my in 'n glaskas en gesê: “Nou sal jy hier bly totdat jy weer
heel is” En so het Hy gedoen, Hy het my in 'n vreemde tronk gesit, daar waar dit
net ek kon wees en Hom.. geen afleidings, geen niks.. net ons twee. Toe ek die
aand van 6 Julie 2009 by Guarulhos-lughawe, Sao Paulo, gearresteer is, Ek kon

Tronk Toe
Deur Dwelm
Sindikaat
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op die aand van 3 Julie 2009 nie beheer kry
oor my opgewondenheid wat in my bars nie,
en net soos ek self gedink het dat ek mal
word, iets het net in my gees geklik en
dadelik het ek net gesê: “Dankie, Here, U
vat my terug...”

Ek was sooooo honger na God, ek het oral
na 'n Bybel gesoek, vir die eerste keer in my
lewe, ek het geweet hoe dit voel om regtig
dors te wees, om honger te wees.. regtig
honger!!!

Ek het 'n klein blou Bybel, die Evangelie van
Johannes, in die tronk se biblioteek gevind.
Ek kon nie genoeg kry nie: ek het dit oor en
oor en weer gelees, en elke keer as ek lees
die laaste woord op die laaste bladsy, ek
het uitgeroep vir meer!

Die volgende oggend het ek wakker
geword en gehoor hoe ek die hele
Johannes-evangelie “lees”. Die Heilige Gees
het my gees begin vul, en dit het goed
gevoel. Ek het sterker geword en sterker, en
kon nou, satan en al sy demone, al die
geestelike, weerstaan aanvalle.. Die vrou
wat Saterdae vir ons kom kuier, het vir my
'n Gideon Bybel gebring, 'n paar jaar ouer as
ek is. Ek het elke sekonde spandeer wat ek 
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kon om die Bybel te lees vanaf Genesis tot Openbaring, van Matteus tot
Openbaring, oor en oor en weer .. en steeds toe ek die laaste bladsy in
Openbaring bereik, het ek na meer en meer verlang..

Ek het my tyd spandeer om te bid, in tale te bid, met my Vader te praat, vir Hom
te sing: “Ek lief vir U Here, en ek verhef my stem, om U te aanbid, o my siel wees
bly.” Ek sing steeds hierdie lied vir die Here, elke dag van my lewe.

God was met my in my drome, nie een of twee keer per week nie, maar elke aand,
het saam met my gestap, my Sy Woord geleer, Sy weë, dit aan my
gedemonstreer. So die aand van die 10 Mei 2011 het ek gedroom ek is in 'n
restaurant. 'n Band engele verskyn uit 'n wolk in die restaurant en speel die
meeste op harpe pragtige engelmusiek wat ek nog ooit gehoor het. Toe verdwyn
hulle net soos hulle verskyn het. Die volgende oomblik sê God vir my om buite te
gaan. Terwyl ek op die sypaadjie staan, kyk ek rond en alles lyk soooo mooi en
perfek, so kleurvol! Toe sê God: "Kyk op" Terwyl ek na die lug kyk, het ek 'n troon
gesien, sywaarts, met iemand wat daarop sit..

Dit draai stadig na my toe, en toe dit stop, het ek God gesien, ek het geweet dit
is Hy, en Hy vir my geglimlag!

Dit was die liefdevolste, warmste, mooiste glimlag wat ek nog ooit gesien het. Ek
het na die lug gewys en geskree: “Kyk daar!” Terwyl ek “Kyk daar!” skree, het my
gevangenes vir my geskree omdat ek hulle wakker gemaak het! Die volgende
oggend het ek my Bybel oopgemaak om verder te lees waar ek opgehou het. Die
volgende hoofstuk om te lees is Esegiël 1.

Ek was absoluut verstom toe ek by vers 26 tot 28 kom: Esegiël het 'n visioen van
God gesien: “...en op die gestalte van die troon was die gestalte soos die
voorkoms van 'n mens bo daarop.” Vers 28: ... dit was die verskyning van die
gelykenis van die heerlikheid van die Here."



36

48

Baasraak
Radio

www.baasraak.tv

LUISTER NA
BAASRAAK RADIO,

ENIGE PLEK EN
TYD, OP ENIGE

SLIMTOESTEL MET
‘N WERKENDE

INTERNET
KONNEKSIE

www.baasraak.tv

Ek was verstom .. wat 'n wonderlike manier vir God om net te bevestig wat ek
gedroom het en gesien, was waar!

Toe was daar nog 'n oggend wat my eie stem my wakker gemaak het en gesê
het: "Ek wandel in die onverdiende guns van God" Ek het nie verstaan   hoekom
"onverdiend" nie, dit het na die teenoorgestelde van meriete geklink. Niemand nie
kon vir my sê wat onverdiend beteken, selfs my goeie vriend wat saam met my
aansoek gedoen het studeer Pastoraal, gesê dit kan nie "onverdiend" wees nie,
want dit is 'n negatiewe woord. Maar ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek nie
daardie woorde gespreek het nie, God het, en Hy maak nie foute nie. Dieselfde
aand het die senora 'n koevert deur die "boquetta" laat val. Dit was my eerste
klomp Pastorale studiemateriaal. Die heel eerste module het soos volg gelees:
“DIE ONGELOOFDE GUNS VAN GOD” Dit is die lewende God wat ek dien, dit is
die God wat hand-aan-hand saam met my geloop het, my deur die ergste
vernedering wat 'n mens moontlik kan ervaar, die God gedra het. wie
het ons onvoorwaardelik lief, wie nooit ooit op ons sal opgee nie.. dit is die God
ons Vader!

En dit was die wonderlikste tyd van my lewe! My liggaam was in die tronk, maar
my hart was vry! Niemand kan dit van my wegvat nie, want as Jesus jou vry maak,
IS JY VRY INDERDAAD!

Lees Volgende Maand Verder Oor Patricia Se Storie

Patricia kan gekontak word by : dirkerpatricia@gmail.com
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T E S T I M O N Y  T I M E

Thank You Baasraak! From Thapelo
Edwin Ntsaku.
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An Offender In A
Freestate

Correctional Centre
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An Offender In A
Freestate

Correctional Centre



 

Vriende
Van Jesus!

 Geheue Vers

Bennie, Braam en

Belinda Sing Vir Jesus
BAASRAAK TYDSKRIF          13 www.baasraak.tv

Hebreërs 13:8 – “Jesus
Christus is gister,
vandag en tot in

ewigheid dieselfde.”



Hoe Om 'n Vriend Van Jesus Te Wees

Die eerste ding wat jy moet doen
is om Jesus te aanvaar as jou

vriend. Lees
Johannes 14 vers 6 en Handelinge

4 vers 12

Aanvaar Jesus as Jou Vriend

Om te bid is dieselfde as om
met iemand te praat, jy
moet elke dag met Jesus
praat. Lees Jeremia 29

vers 12 en ook Jakobus 5
vers 3.

Bid Elke Dag

Jou familie is jou lewe en jou lewe is
baie belangrik, wees lief vir jou familie
altyd, lees Eksodus 20 vers 12 en ook

Psalms 127 vs 3-5

Wees Lief Vir Jou Familie

Die Bybel is die beste boek in die
hele wereld, jy moet hom elke

dag lees en opsom. Lees Josua 1
vers 8 en ook Hebreers 4 vers

12.

Lees Jou Bybel

Om hard te werk is 'n baie
goeie ding en bring altyd

sukses, werk en jy sal altyd
wen. Lees Psalm 128 vers 2 en

ook Romeine 12 vers 11.

Werk Altyd Hard
Vriende gaan jou help of jou in die
moelikeheid bring, vriende is baie

belangrik, kies hulle baie mooi. Lees 1
Korintiers 15 vers 33 en Spreuke 18 vers

24

Kies Jou Vriende Versigtig

Kyk volgende keer wat maak Bennie , Braam en Belinda!
BAASRAAK TYDSKRIF          14 www.baasraak.tv



Die Waarheid wat vrymaak
Boodskap Deur Willem 'Atman' Samuels

B O O D S K A P

John 8:31,32 :  “As jul le in my woord bly,  is  ju l le waarl ik my
dissipels ,  En jul le sal  die waarheid ken en die waarheid sal  ju l le
vrymaak.”

John 18:37: “  Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het ek in die
wêreld gekom, om vir  die waarheid te getuig.”

Daar is n l ied “  Dis heerl ik om vry te kan wees.  Dis heerl ik .  Dis
heerl ik om vry te kan wees.
Volgende een: "  Hy verlos my van my sondes en Hy maak my vry”
Hal leluja! !  

Dis sommer lekker om vry te wees.  Dit is so lekker en makl ik om te
kwoteer :

BAASRAAK TYDSKRIF          15 www.baasraak.tv



B O O D S K A P
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 As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees .” (John 8:36) Om
egter by die waarheid wat vrymaak uit te kom, moet ons eers die leuens ontdek
wat ons begin glo het.

Kom ek deel van die leuens wat baie vroeg in my lewe begin het.

Ek is Willem Samuels beter bekend as Attie of Atman. Was gebore in
Niewoudtville maar het in Stellenbosch groot geword en skool gegaan. My
biologiese pa het al pad gevat by my geboorte. Toe het ek by my ouma en oupa
gebly terwyl my ma in die Kaap gewerk het. Sy het iemand ontmoet en hul het
getrou toe ek so drie jaar oud was. Ek het hom Pappa begin noem en maar geglo
dat dit my eie pa is. Later is nog n broer en suster gebore in die huwelik. As ons
dan so gespeel en gestry het, het ek altyd gehoor hul sê: “Wê dis tog nie jou pa
nie.” Dit het my baie hartseer gemaak want toe het ek begin wonder dat as
Pappa nie my pa is nie, wie is dan my pa. Waar kom ek vandaanˀ

As ek my moeder daaroor uitgevra het, het ek n pakslae gekry want sy het gevoel
ek hou my groot om sulke vrae te vra. Ek het toe baie teruggetrokke,
minderwaardig en stout begin word. Die skade van die eerste leuen.

So by die ouderdom van sewe, het my moeder my na die bure se dogter gestuur
om my na skool te help met somme. In plaas van somme, het sy my egter geleer
hoe om haar as vrou te bevredig want sy was baie ouer as ek. Ek het toe
opgegroei met die gedagte dat elke vrou so wil tevrede gestel wees. Hierdie
leuen het gelei tot baie stukkende verhoudings en n losbandige leefstyl.

Op dertienjarige ouderdom kruis my paaie vir die eerste keer met die gereg.
Diefstal van n goue kettinkie, want as arm plaasseun moes ek nou prober indruk
maak. Daardie naweek is my kop so vol geprop met leuens van die bendes en hul
aktiwiteite maar dis n storie vir n ander dag. Dit is nie altyd lekker om oor al die
hartseer en pyn van die verlede te praat nie. 



21

48

BAASRAAK TYDSKRIF          17 www.baasraak.tv

Maar na vandag moet iemand verstaan. Bendelede, moordenaars, rowers,
verkragters en dwelemverslaafdes word nie so gebore nie. Hul word so gevorm
deur die leuens wat hul begin glo. Daar is egter hoop waarvan ek n getuie is.
Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Leuens moet vlug as hy by jou lewe
instep, en jou vrymaak.

Ek dank God dat ek nog vandag lewe. Daar staan mos ook geskrywe dat daar vir
die mens 'n weg is wat reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Dis hoekom
ons terwyl ons al die leuens begin glo, bereid raak om vir die leuens te sterwe .

In Mei 2009 bevind ek my in Pollsmoor gevangenis vir paroolbreek. Iemand in die
maksimum het my so 'n stukkende verflenterde bybel gegee. Hierdie aand het ek
net die begeerte gekry om hierdie bybel te lees. Dit was egter ligte uit. So het ek
dan maar daar gelê en rondrol met die begeerte van diep uit my binneste. Maar
ooh die liefde van Jesus. Terwyl ek so rondrol, ontdek ek later dat daar tog 'n lig
skyn deur die gang se venster bo-op my bed. Hallelujah!! (Die lig skyn in die
duisternis.” (John:1:5).
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Ek lees John:18:38:” Wat is waarheid” Daardie drie woorde laat my lewe soos 'n
film afspeel. Die vraag kom op: “ Wat is dan die waarheid oor myself.” My
stukkende lewe, die verwerping, teleurstelling, my soek na liefde en aanvaarding.
Toe val die skille van my oë af. Daardie aand toe sluit ek vriendskap met Jesus.
Van toe af was daar nie meer plek vir die leuens van die verlede nie. Lig het nie
gemeenskap met duisternis nie “(2 Kor6:14).

Wat Satan vir my gelieg het oor vrouens. Dis begrawe Halleluja !!. Ek is reeds tien
jaar getroud met die lieflikste prinses. Ek weet nou hoe om n vrou te respekteer
en lief te hê. Ek weet nou hoe om liefde te gee en om te kan ontvang.

● Deur sy genade kon ek ook die leemte en kwessie van vaderloosheid oorwin.
My biologiese pa het ek ontmoet toe ek vyf en twintig jaar oud was. Ons kon
vrede vind voordat hy sterwe. My stiefpa het goed vir ons gesorg maar hy was
maar net nie 'n pappa nie. Ons verhouding kon ook pragtgig herstel voor hy in
1997 oorlede is. Vandag kan ek 'n Pa wees vir my kinders en deur my programme
ook vir die vaderloses help. Deur ons program THE WORLD NEEDS A FATHER
help ons ook manne om beter pa’s te word. Ongeag die seer en pyn van verlede.
“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom lief het, die wat
volgens sy besluit geroep is.” ( Romeine 8:28).

Nou weet ek wie ek is. Geen meer minderwaardigheid en identiteits probleme. Ek
is nou 'n kind van God. Hy wat die waarheid is, het in my lewe kom instap en my
vrygemaak. Vader staan vandag met ope arms om u terug te ontvang. Wat hy vir
my en ander gedoen het. Wil en sal hy vir u doen as die leuens van die lewe u
gevange hou, gee die Waarheid 'n kans om u vry te maak. Ons beraders staan
altyd gereed om saam met u te bid.

Mag die Here u ryklik seen.

Vir Gebed of Berading :  Atman Samuels  0781071900



KOM LAAT ONS JOU NOG MEER VERTEL. IS JY 'N
PASTOOR OF IN DIE BEDIENING EN WIL JY HÊ DAT JOU
POTGOOI, PREKE, LERINGE, MUSIEK OF ANDER AAN
SELFS MEER MENSE UITGESAAI MOET WORD AS WAT JY
KAN DINK? INTERNASIONAAL NA GELUISTER WORD
BAASRAAK RADIO. SUKKEL JY OM 'N POTGOOI-
PROGRAM TE MAAK? MOENIE STRES NIE, LAAT ONS JOU
HELP OM 'N PROFESSIONELE POTGOOI-PROGRAM VIR
JOU TE MAAK. WAT MOET JY DOEN???? BEL ONS
DADELIK, NOU!

freek@baasraak.co.za
0609959548

Web Radio
Die beste nuus hierdie jaar ooit! Kom ons vertel jou van
Baasraak Internet Radiostasie (www.baasraak.tv), waar jy
24/7 en 365 kan luister, Sjoe! Jy kan luister na
onderhoude, preke, getuienisse, musiek en nog baie meer.
Jy kan net nie gaan sonder om elke dag na Baasraak Radio
te luister nie!

  

OPWINDENDEOPWINDENDE
NUUSNUUS
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Baasraak Publikasie
Baasraak Publikasie

HuisHuis

  
Baasraak is baie opgewonde om ons nuwe
publikasie-afdeling bekend te stel waardeur ons
ons eie materiaal gaan vervaardig vir gebruik in die
bediening en 'Jesus voor mense te hou'. Ons
materiaal sal wissel van oordenkings, Bybelstudies,
Boekies tot volledige boeke en natuurlik ons   eie
tydskrif. Ons wil ook graag ander publiseer in
terme van boeke, boekies en veral getuienisse en
lewensveranderende stories tot eer van God. Ons
vra dat u asseblief voortgaan met u wonderlike
ondersteuning van ons werk en ons help om die
publikasies na nuwe hoogtes te stoot, ons het u
hulp nou nog meer nodig! Kontak ons   asseblief
vandag om uit te vind hoe jy kan bystaan   en
verlossing bring en mense help om sterk te eindig!
Dit is 'n groot stap van God, moenie dit misloop
nie....

Vir Meer Inligting, Kontak Ons
info@baasraak.co.za

freek@baasraak.co.za
0609959548

BAASRAAK TYDSKRIF          20 www.baasraak.tv

Ons as 'n Publikasie Huis wil graag onder julle aandag bring
dat ons ons eie Bybelstudies vervaardig sodat die Baasraak
Span dit onder oortreders kan versprei wanneer hulle by
Korrektiewe Sentrums gaan bedien. Ons het julle hulp nodig
om dit 'n realiteit te maak, kontak ons vir meer inligting
hieroor.



21

36

48B y  M a r k  P a g e

COAT  O F
MANY

CO L O UR S

7 Steps To A Life
of Purpose

Everyone is born
with a purpose

and destiny!
www.baasraak.tv

Hierdie Zoom-byeenkoms is beslis jou
moeite en tyd werd. Om meer inligting
uit te vind of deel te wees van hierdie

seën asseblief
moenie uitstel nie, maak kontak met

ons:
freek@baasraak.co.za of 0609959548

www.facebook.com/baasraak/
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www.baasraak.tv/aanlyn-winkel
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Tiener
BaasraakBaasraak

As 'n Jong Mens, As 'n Tiener, Het Jy Al Ooit
Regtig Gedink Hoekom Stel God In My Belang?

Die Punt Is Om Sterk Te Eindig

Psalms 139 vers 13-16
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Jy is so kosbaar God het jou in die
geheim in jou moeder se skoot gevorm!
As ons kyk na wat Psalm 139 vers 13 tot 16 sê, is dit net 'n
kopkrap! Om te dink dat die Almagtige God jou in jou
moederskoot gevorm het en Hy dit privaat gedoen het, in
die geheim, net Hy het geweet wat Hy geskep het en
hoekom?
Dit is hoekom God in jou belangstel? Omdat Hy jou gevorm
het, Ja! Hy het jou in jou moederskoot gevorm en Hy het
dit met 'n rede gedoen. Die rede hiervoor is: Jou lewe is
sinvol en doelgerig en hierdie twee elemente saam vorm
'n kragtige en unieke kode, hierdie kode word JY genoem!
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JOU UNIEKHEID WORD NET IN JOU GEVIND, ENIGSTE VAN SY SOORT!

Wanneer ons mooi kyk na die skrif verwysing hier sien ons iets baie
interessant want dit praat van God wat jou ongevormde liggaam en
al jou dae sien, jou hele lewe was uitgeskryf in sy boek, kan jy jou
voor jou voorstel waar selfs gebore Hy jou gesien het, hoe jy sou lyk,
reageer, glimlag, lag en selfs hoe jou lewe gaan uitloop....as dit nie
praat van God wat in iemand belangstel nie, weet ek net nie wat is
nie? God het jou nie net lief nie, maar ken jou hele lewe, intiem, elke
klein dingetjie daaroor. Moet nooit dink of sê dat God nie 'n belang
in jou het nie, daarom is jou vriende of dinge van hierdie wêreld
belangriker...



Niks is belangriker as God in jou lewe
nie, selfs as 'n jongmens, selfs as 'n
tiener al sê ander dit is nie cool nie,
God het en sal verseker dat jy jou
wedloop sterk eindig!
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Jy is uniek, iemand is lief vir jou, jy is spesiaal,
moenie toelaat dat ander jou waarde of
uniekheid bepaal nie. As jy nodig het om te
praat of 'n vraag te vra of net wil hallo sê! jy is
welkom om ons te kontak:

freek@baasraak.co.za
0609959548

www.baasraak.tv

Cool musiek
om na te
luister

www.elevationworship.com
/rythmn-music/wild-love/

www.youtube.com/watch?v=
wOmuGypH6uo

www.youtube.com/watch?v=
kRRHphy7e8s

Bybel Verse Vir JouBybel Verse Vir Jou

1 Korintiërs 10 vs 13

Deuteronomium 31 vs 6

Psalms 119 vs 9

Filippense 4 vs 6-7



Dankie Vir Julle Ondersteuning

B a a s r a a k
F N B  L o p e n d e  R e k e n i n g

R e k e n n o m m e r  6 2 5 7 4 0 6 6 4 6 3
T a k k o d e  2 1 0 1 1 4

S w i f t - k o d e  F I R N Z A J J


