Is God Liefde?

Ek weet dat u al baie met dié vraag geworstel het — veral in tye van storm en
ongety, as die donker onweerswolke oor
u lewe saampak, 'n duisternis van
beproewinge en ellende u omvou en
nêrens 'n ligpunt te bespeur is nie — is
God liefde? Hoekom laat Hy my dan só
swaar kry?
Ons glo dat God alle dinge beskik. Met
ander woorde ook siekte, armoede,
droogte, onvrugbare jare kom nie by
toeval of van die noodlot of uit die hand
van Satan nie, nee, dit kom uit Gods Vaderhand ons toe.
'n Ernstige vraag.
Is sy hart dan nie gevul met liefde nie?
So sê die Skrif tog: God is liefde . . .so
lief het God die wêreld gehad . . .niks
sal ons van sy liefde skei nie . . .! Dit is
wat die Skrif sê ja, maar wat van die
praktyk?
Siekte — en die herstel bly maar uit.
Armoede — geen uitsig op 'n beter
toekoms nie.
Ellende — dit bly maar donker.
Droogte — die reën bly maar weg.
Huislike moeilikheid — 'n ontroue man,
'n kyfagtige vrou, opstandige kinders.
Hoe kan God die Vader sy kinders dan
so behandel? Is God waarlik liefde? —
dit is u vraag.

'n Ernstige wedervraag.
Ek wil u 'n wedervraag stel: Wat dink u
van 'n vader wat sy kinders alles gee
waar voor hulle vra, hulle tot die afgrond toe bederf, hulle nooit tug nie?
So 'n vader is sy kinders se ondergang.
Hy is 'n lamsak, en van sy kinders is
daar nie veel te wagte nie. 'n Vader tug
sy seun in wie hy 'n behae het. As hy
sy kind liefhet, sal hy hom nie
sienderoë die afgrond laat intuimel nie.
Al kan die kind soms nie insien waarom
sy vader dan so streng optree nie, die
vader met sy breëre lewenservaring en
-rypheid weet wat die beste is vir sy
kind.
'n Liefdevolle Vaderhand.
Ons kan soms nie insien waarom die
Here soveel swaar oor ons lewe bring
nie, tog het Hy 'n doel daarmee, tog is
God liefde. Die Here tugtig hom wat Hy
liefhet. Ons moet leer om in elke
tugtiging, elke beproewing, in alle
swaarkry Gods liefdevolle Vaderhand
op ons te voel rus — Hy maak met ons
bemoeienis juis omdat Hy ons liefhet.
Al die wilde lote en takke van die boom
word deur die tuinier weggesnoei.
Doen die tuinier nie juis die boom "pyn"
aan omdat hy dit "liefhet" nie? Hy gee
om vir die boom, wil hê dit moet goeie

vrugte dra en mooi van gestalte
wees, dit moet die tuinier nie oneer
aandoen nie.
'n Klip wat in 'n gebou ingemessel
moet word, word eers reggekap om
in te pas. God kap en skaaf aan ons,
die boustene van sy ewige Godsgebou, sodat ons kan inpas in die plek
waar Hy ons wil plaas.
Die een is harder en kosbaarder as
die ander.
Maar hoekom word daar dan aan
sommige meer gesnoei of gekap as
aan andere? Is God dan nie onregverdig in sy liefdebetoning nie?
Die een gaan dan makliker deur die
lewe as die ander. Waarom? — so
vra u miskien.
Dink dan daaraan dat een klip harder
is as die ander en daarom moet dit
meer hamer- en bytelhoue ontvang
— Gods liefde kom met swaarder
slae op sy een kind af as op die ander omdat die hart harder en die wil
onbuigsamer is vanweë die sonde.
Aan die ander kant, 'n diamant is
vanweë sy kosbare hardheid moeiliker om te slyp as 'n kristal. En nou
weet ons (volgens Jesus self) dat
Gods kinders nie almal gelyk is nie
— eenmaal sal die een in meer heer-

likheid skitter as die ander. Maar
daarom moet die diamant nou meer
geslyp word as die kristal om aan albei te laat reg geskied.
Uitwendig en inwendig.
Tenslotte werk die heelmeester uitwendig as daar uitwendige verswering of besering is; maar die geneesheer moet inwendig werk as die
kwaad binne skuil. Dit hang dus af
van die gesteldheid van die pasiënt.
So is dit ook met God se kinders —
die een wat sigbare lyde en beproewinge ondergaan, kan nie sê dat sy
broeder dit makliker het as hy nie, hy
het miskien 'n lyde en worsteling wat
vir die oog verberg is.
Die liefde van God bring Hom juis
daartoe dat Hy met elkeen individueel handel — Hy is die Kenner
van die harte. Hoe groot en onpeilbaar diep is die liefde van God
nie dat Hy met elk van sy kinders besondere bemoeienis maak nie!
Alles ten goede!
Hy troos waar nodig.
Hy tug ook waar nodig.
Sy liefde is geen sentimentele, loue
swakke liefde nie. Nee, dit is fors, vaderlik, groots.
En alhoewel sy weë hoër is as ons

weë en sy gedagtes as ons gedagtes
en ons nie altyd verstaan nie, weet
ons dat Hy, omdat Hy ons liefhet,
selfs die kwaad vir ons ten beste
keer, ja alles vir die gelowige laat
meewerk ten goede!
Moontlik wil Hy u terugbring tot sy
kerk; moontlik wil Hy u laat omdraai
op daardie sondepad (drank? dobbel? sondelus? ontrou? — u weet
self) ; moontlik wil Hy u geloof helderder laat skitter — in elk geval het
elke beproewing, elke tugtiging ten
doel die verbetering van u lewe
omdat God in liefde op u neersien.
GOD IS LIEFDE!
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