31 Augustus

Psalm 103, (Teks: 103:13)

Vaderlike ontferming
Dit is diep woorde, trefwoorde, hierdie! Vaderlike ontferming - die
inhoud is 'n skat. Dit maak nie saak hoeveel kinders 'n vader het
nie, hy ken elkeen op sy naam, dra elkeen in sy hart, behandel
elkeen na sy besondere behoefte en persoonlike aanleg. 'n Vader
weet hoe om sy kinders aan te spreek om hulle in hulle hart en
gewete te raak.
So ken die Here elkeen wat Hom vrees. Hy ken elkeen van ons. Hy
bemoei Hom met elkeen op 'n besondere wyse. Hy weet watse
maaksel ons is. God is ons Vader wat ons geskep het en steeds lei
en bewaar.
Vaderlike ontferming bring ook die trou van God na vore. Hy
verander nie met die jare nie. Hy verkoel nie in sy liefde nie. Sy
entoesiasme neem nie af nie. Sy Vaderhart is groot genoeg om 'n
ereplek te gee. Hy sprei sy vleuels oor ons uit om ons te bewaar en
te beskerm.
Vaderlike ontferming sien ons waar God Hom nie skaam om ons sy
kinders te noem nie. Al is ons ook soos verlore seuns wat alles
deurgebring en vermors het, en met gebroke hart voor Hom staan,
dan is dit sy arms wat ons teen Hom vasdruk. Sy Goddelike wyse
van omgee rig Hy tot sy kind wat gestruikel het; sy oor luister na sy
besware en moeite en agter sy regverdigheid glinster in sy oë 'n
wêreld van liefde.
Hierdie vaderlike ontferming is geweldig sterk. Hier is geen
broosheid en swak skakels nie, maar opbeurende krag. Dit is 'n
ontferming wat gebrokenes op vaste grond laat staan en hulle
vervul met sy Gees. Dit is deur hierdie vaderlike ontferming dat ons
elke dag met lofliedere in die hart kan leef onder die alsiende oog
van ons hemelse Vader.
Sing: Psalm 18:1
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