
Mighty Men, The Completion – 2010  
My seuns het my saamgenooi na die Mighty Men Conference 2010 en ek was nie seker wat 
om te verwag nie.  Hulle was baie opgewonde en het my met 'n verwagting in die hart 
gelaat oor wat kom.  

Ons het al die Donderdagoggend vyf uur van Theunissen af vertrek om daar te wees voor 
die groot klomp wat Vrydag sou aankom.  Sommige mans het al van Dinsdag af daar 
saamgetrek.  

Op die terrein aangekom was ek verstom oor die grootheid van wat ek daar gesien het.  
Die verhoog met drie skerms was byna agt verdiepings hoog, die mense op die verhoog het 
so klein gelyk soos dwergies wat daar optree.  Die klankstelsel was so hard en duidelik dat 
mens dit seker op Greytown kon hoor as dit oopgedraai word.  Die tente dorp was 
onbeskryflik groot, nog nooit het ek so baie manne bymekaar gesien nie.  

Die Vrydagaand se program het 19h00 begin.  Van 16h00 die middag het die manne al 
begin om vir hulle die regte sitplek uit te soek.  Daar was 'n gees van afwagting oor die hele 
skare.  Teen 19h00 was daar nie meer plek vir 'n muis so ver as wat mens teen die hoogte 
uit kon sien nie.  

Joe Nieman het met elke geleentheid opgetree en ons het sy sang baie geniet.  Die 
samesang van die manne was 'n beIewenis, nog nooit het ek saam met so baie manne die 
lof en eer aan ons Skepper en Onderhouer gebring nie, en ek weet ook nie of dit gou hier 
op aarde herhaal sal kan word nie.  Honderduisende manne het hul stem verhef wanneer 
hulle moes maar hulle kon net so stil raak toe daar gevra is dat ons moes stiI word voor ons 
God vir vyf minute.  Ja waarlik, mens kon regtig die stilte aanvoel in daardie vyf minute, dit 
was asof selfs die natuur stil geraak het in daardie tyd.  Elkeen van ons het geluister na 
wat ons Vader vir ons wou sê. DIT WAS AANGRYPEND.  

Die naweek het Angus baie met ons gedeel en al sy boodskappe was op die Woord 
gegrond en daaruit aangehaal.  

Hier is 'n paar gedagtes wat ek graag wil uitlig:  

• Ons kry almaI hierdie naweek weer 'n kans om ons saak met die Here reg te maak. 
Jes 1: 18. Kom laat ons die saak uitmaak se die Here: Al was julle skarlakenrooi 
van sonde julle sal wit word soos sneeu. 

• Ons is elkeen uitgestuur as 'n wagter op die mure in jou eie omgewing: om te doen 
wat reg is en reg te maak wat verkeerd is in jou huis en in jou omgewing.  

• Ons moet moed hou en die hoop uitdra dat Jesus kom.  Ons moet wolke-kykers 
wees, want HY kom op die wolke en ons moet HOM eIke dag verwag.  

• Ons moet met die regte oog na alles en almal om ons kyk. "As a man is, so he 
sees." Kom ons kyk met Jesus se oë na alles om ons.  

• Ons moet deur die geloof lewe, maak tyd om saam met die Here deur te bring, soek 
Horn, staan tyd af om sy stem te hoor, en doen wat hy vir jou sê.  Moenie so besig 
wees met die aardse dinge dat daar net afskeeptyd vir Hom oor is nie.  MAAK TYD 
VIR HOM!!!  

• Ons moet nie angstig word, vreesbevange raak wanneer dinge om ons onstuimig 
raak nie, God is in beheer.  2 Tim1:7 Die Gees wat God ons gegee het, maak ons 
immers nie Iafhartig nie, maar vuI ons met krag en liefde en seIfbeheersing.  

• Hy het aan die manne 'n boerdery les geleer.  As ons die hand aan die pIoeg 
gesIaan het moet ons vorentoe kyk en reguit ploeg.  As jy agter toe kyk ploeg jy 



skeef en krom en dit is nie goed genoeg nie.  

• Ons is terug gestuur om as brandwag te gaan op tree vir die koninkryk van ons 
Vader.  Ons moet gaan vermaan en reg laat geskied in die lewe om ons.  Vergeet 
die vleis potte van Egipte; Kanaan lê voor ons, die hemel wag vir jou en my as ons 
saak met HOM reg is.  

Angus sê die Here het vir horn gesê dat hierdie Mighty Men Conference die laaste 
mannesaamtrek op sy plaas, Shalom, is.  Hy reken dat die manne nou self moet uitgaan en 
byeenkomste reël, elkeen in sy eie omgewing om nog meer manne met die Woord te bereik. 
Hy handig die stokkie oor aan die jonger geslag om daarmee te hardloop, hy sal nog help 
waar hy nodig is.  

Ons Vader het klaar die bymekaarkom plekke voorsien.  Sodra die sokker verby is wag 
die stadions om gebruik te word.  

Dit was goed om daar te kon wees, ek het baie kos vir die siel gekry en wil dit deel met 
ander.  In Groter liefde in my hart vir my Vader en In groter dringendheid om in Sy wil te 
kom en te bly.  

 

Tommie Blay  

Dankie Tommie, omdat jy daar was en dit met ons kom  deel het. 
Ons dank die Vader dat jy in ons Streek is.  

 


