
Vrydag 23 Februarie 
Skrifgedeelte: Hosea 11:8-11 Fokusgedeelte: Hosea 11:11 

God gee sy kinders nooit prys nie (2) 
In Hosea 11:1 het ons gehoor dat God Israel sy seun noem. Baie van ons het al te 

make gehad met ’n afvallige of weggeloopte seun/kind in ons gesinne en families. Dit 
is ’n hartverskeurende gebeurtenis! ’n Ouer se hart breek … 

Dit is hoe God se hart reageer op Israel (en ons) wat van Hom af wegloop! Sy hart 
skeur in twee. Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? 
Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie 
oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk (:8). 

Dit is hierdie hart van God wat maak dat Hy, die Pa van die verlore seun (Luk. 15), 
sy arms oopmaak en sy verlore kinders tegemoet hardloop! Hy doen dit in en deur 
Jesus. Die geofferde, maar nié verlore Seun! Verstaan jy hoe lief die Vader jou het? 

In verse 10-11 word die Here geteken in sy genadige en opsoekende liefde. As jy 
al ’n leeu hoor brul het, sal jy die metafoor waardeer! Soos ’n leeu wat brul, só roep 
God na sy kinders. En het jy al voëls in ’n groot swerm sien nadervlieg? Só kom ons 
na God toe as Hy ons roep, uit alle uithoeke van die wêreld. Sy doel met Israel was 
om sy glorie oor die hele aarde te versprei, en nadat Israel daarin gefaal het, het Hy 
sy ander Seun gestuur om sy kinders te vergader. 

Soos Hy van ouds Israel hiervoor wou gebruik, gebruik Hy nou die kerk. My en jou! 
Ons vertel van God se roepstem wat oor die aarde uitgaan: Ek is die Heilige wat by 
jou is … (:9). Mag jy sy stem hoor, en self weer God se stem in hierdie wêreld wees! 
Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2 
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