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Sneeuvlokkies – Nick Maartens
“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde
toe… en die kennis sal vermeerder” (Dan. 12:4).
Al wat mense ŉ honderd jaar gelede van sneeu geweet het was dat dit vlokkies ys was wat
uit die lug neerwarrel, totdat Wilson Bentley in1885 vir die eerste keer sneeu deur ŉ
mikroskoop gefotografeer het. Die resultaat was verstommend! Meer as 5000 van sy foto’s
word in die Smithsonian Instituut bewaar en daar kan gesien word dat nie een vlokkie soos
ŉ ander een lyk nie; elkeen het ŉ unieke vorm!
Tekens van die Tyd? – of is dit die Tyd van die Tekens?
Daniël het onder andere voorspel dat in eindtye die kennis sal vermeerder. Kennis van baie
dinge, soos byvoorbeeld kennis van die “eenvoudige” veskynsel van sneeuvlokkies, was vir
duisende jare aan mense onbekend. In die relatiewe moderne tyd, met die ontwikkeling van
die wetenskap en die tegnologie, vermeerder die kennis van baie dinge met rasse skrede.
As daar na ŉ sneeuvlokkie deur ŉ mikroskoop gekyk word, sien ŉ mens dat elke vlokkie ŉ
fassinerende wonderwerkie is. ŉ Sneeuvlokkie word gevorm, nes ŉ pêrel, wanneer ŉ
druppeltjie water ŉ yskristalletjie om ŉ beskeie dingetjie soos ŉ stof of stuifmeelkorreltjie of
ŉ stukkie seesout in koue lug vorm. Omdat elke individuele vlokkie ŉ ander roete uit die
atmosfeer na die grond volg, word verskillende atmosferiese toestande deur elkeen ervaar
wat elkeen se vorm anders beïnvloed.
Alhoewel nie een van die triljoene sneeuvlokkies eenders lyk nie, is dit kenmerkende dat
hulle almal ses kante of ses punte het.
(https://www.noaa.gov/national oceanic and atmospheric administration)

Nes ŉ sneeuvlokkie word elke mens gebore met ŉ inherente sondige natuur. Soos ons groot
word, veroorsaak hierdie sondige natuur wat deur verskillende omstandighede in ons lewe
beïnvloed word, chaos in ons lewe en beïnvloed die tipe mense wat ons in die lewe gaan
word. Die Woord van die Here nooi die mens egter uit:
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“ Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos
skarlaken, dit sal wit word soos sneeu...” (Jes.1:18).
God verklaar dat alhoewel ons lewe deur sonde besoedel is, Hy dit so wit soos sneeu kan
maak.
Wat maak die stukkie besoedeling in die hartjie van die sneeuvlokkie onsigbaar? Die lig
word deur die ses-kantige prismatjies gereflekteer en wat na ons oog terug weerkaats word,
word as wit gesien, en die besoedeling is bedek. Die Bybel verwys na ses as die nommer van
die mens (Openb. 13:18) en wat alle sneeuvlokkies in gemeen het, is hulle ses kante of
punte wat ŉ mens aan die gebrokenheid van die mens laat dink. Soos sneeuvlokkies kom
ons as mense ook deur verskillende agtergronde – agtergronde van omstandighede soos
ervarings van teleurstellings, pyn en lyding, wat ons vorm. Wanneer die lig van Christus
egter met wedergeboorte in ons inskyn, word ŉ nuwe lewe deur die prisma van ons lewens
weerkaats.
Dit is of God deur die sneeuvlokkies ŉ mikroskopiese boodskap van verlossing aan die
mensdom stuur.
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Die intrinsieke patrone van sneeuvlokkies getuig van die intelligente ontwerp van ons
Skepper wat die idee van ateïste weerspreek dat dinge in die heelal wispelturig deur
evolusie ontwikkel het.
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(timeline.com/the-first-photographs-of-snowflakes-revealed-unique-tiny-miracles-of-beauty65a549fd295e)

“The world has its trinkets, and then there are the treasures of God...”
(http://www.godtreasure.net/miracle-snowflakes-souls/)
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