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Hierdie boekie word opgedra aan 

my dapper, lewensblye kleinseun 

Wico en aan sy ewe dapper en 

vreeslose mamma Christelle, wat 

niks kan onderkry nie omdat sy 

so vashou aan haar geloof. 

 

PSALM 139: 13- 18 

“Here U het Wico gevorm, hom 

aanmekaargeweef in die skoot 

van sy moeder.  

Ons wil U loof, want U het hom 

op ’n wonderbaarlike wyse 

geskep. Wat U gedoen het, 

vervul ons met verwondering. 
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Dit weet ek seker: geen been van 

hom was vir u verborge toe hy 

gevorm is nie. 

Waar niemand dit kon sien nie, 

toe hy aanmekaargeweef is, diep 

in sy moederskoot. 

U het hom al gesien toe hy nog 

ongebore was, al sy lewensdae 

was in u boek opgeskrywe nog 

voordat hy gebore is.” 

U het hom na u beeld geskep, 

Here O Here. 

“Hoe wonderlik is u gedagtes vir 

hom, O God, hoe magtig hulle 

almal!   



As ons hulle sou wou opnoem - 

hulle is meer as wat daar sand 

is, en as ons daarmee klaar is, 

sou ons nog steeds met U te doen 

hê.”   

En deel van U magtige plan met 

hom is dat U naam deur hom en 

sy lewenswandel met U 

verheerlik sal word. 

 

Bybelaanhalings uit Die Nuwe Afrikaanse 

Vertaling – 1983. © Die Afrikaanse 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika  
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Eendag, nie so lank gelede nie, 

was daar ‘n Jack Russell hondjie 

wat baie, baie bly en gelukkig 

was, want sy sou ’n mammahond 

word. Sy het nog nie geweet 

hoeveel babatjies daar gaan wees 

nie, maar sy kon nie wag nie.  

Daardie nag is haar babahondjies 

uiteindelik na ’n lang wag 

gebore…..  

Raai wat?  
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Ses babahondjies is gebore. 

Hulle was te pragtig en 

Mammahond was baie gelukkig. 

Gou-gou het Mammahond 

agtergekom dat haar jongste 

babahondjie baie kleiner as die 

ander hondjies was. Sy naam 

was Archie. 

 

 


