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Abraham het 175 jaar oud geword. Hy het in ’n rype ouderdom na ’n lang en vol lewe
gesterf … Ná Abraham se dood het God sy seun Isak geseёn … Genesis 25:7, 13a *

Wonder jy soms of jy God reg hoor en twyfel jy met tye aan die sinvolheid van dit
wat Hy van jou verwag? Staan dan vandag ’n oomblik stil by die Abraham-verhaal.
God het Abraham male sonder tal met die feitlik onmoontlike getoets. Eers beveel hy
hom om – sonder dat hy weet waarheen hy gaan – uit sy land van herkoms te trek. Kort
hierna belowe God hom dat hy die voorvader van ’n groot nasie sal word … maar dan
kan sy vrou nie swanger raak nie. Abraham moet tot op 100-jarige leeftyd vir sy
seun, Isak, wag. En toe … vra God dat Abraham hierdie selfde seun op ’n brandstapel
moet gaan offer!

Abraham het rede gehad om telkens te wonder: ”Hoor ek reg?” en dan
gerieflikheidshalwe ’n ander koers in te slaan. Maar hierdie man van God kies
ánders. Hy maak die keuse om God te gehoorsaam ongeag die vreemdheid van sy beloftes
en opdragte. En die uiteinde daarvan is dat die Here hom in alle fasette van sy lewe
onmeetlik seёn en elke belofte in oorvloed nakom.

Wanneer jy oortuig daarvan is dat God met jou praat, wees dan gehoorsaam. Bly getrou
en volg sy stem onvoorwaardelik. Jy sal die seёn van jou gehoorsaamheid in oormaat
ervaar.

Here, help my om U rég te hoor en dan rég te doen asseblief!
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Hy sal julle oppas soos ’n herder sy skape oppas. Jeremia 31:10c

Onthou jy nog hoe bang ons vir die donker was toe ons klein was? Hoe ons soms na pa
of ma toe gehardloop het as die groot nag sy arms om ons vou? En onthou jy hoe
gerusstellend dit was wanneer hulle ons styf vasgehou en ons verseker het dat die
donker niks aan ons sal doen nie?
Nou’s ons groot en lê ons begrip van die “nag” in dinge soos huwelikskonflik,
werksonsekerheid, vrees oor die toekoms, die bedreiging van siekte … die dood. Ja,
grootmense is heel dikwels banger as kleuters omdat die konsekwensies van ons tipe
“gevare” so helder soos daglig is. Daar is maar een plek waarheen ons as volwassenes
met ons vrese kan gaan en dit is in die arms van ons hemelse Vader. Vind vandag rus
in sy gerusstellende stem wanneer Hy vir jou uit die boek Jeremia sê:

Die Here sê ook: “Israel, julle moet nie bang of angstig wees nie … Julle
sal vir niemand hoef bang te wees nie. Wees gerus. Ek sal julle nie in die
steek laat nie…“ (30:10a,c en 11a)
…“Ek sal sorg dat dit weer met julle goed sal gaan. Ek sal julle wonde
gesond maak.” (30:17)

Ons Vader wag vandag steeds op elke bang kind wat uit sy donker wêreld na Hom toe
hardloop. En dan sê Hy vir ons: ”Julle moet nie bang wees nie …” Hoor jy dit?

Here, ek is bang. Wees by my asseblief.
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Hierdie liefde van julle moet as’t ware hard en duidelik ’praat’. Mens moet daarna
kyk en sê: ’Kyk net, daar’s ’n volgeling van Jesus.’” Johannes 13:35

Hoe lyk jou liefde vir God? Is dit die eenmaal-per-week kerk-toe-gaan-liefde wat jy
Sondae bewys? Is dit dalk die liefde van eenmaal-’n-dag-Bybellees-roetine? Of is jou
liefde vir Hom so groot dat jy Hom eenvoudig met alles in jou wil loof en prys?

Wanneer ons besef hoe onbeskryflik groot ons Vader se goedheidliefde vir ons is, kan
ons nie anders as om oorloop-liefde vir Hom te hê nie. Dan is ons harte so vol van Hom
dat ons maar net oor en oor ons liefde vir Hom wil verklaar. En dis sulke tye wanneer
ons, soos Dawid, spontaan wil uitroep: “Here, U is my God. Ek wil U met alles in my
prys. U Naam wil ek altyd grootmaak.” (Psalm 86:12)

Wanneer ek en jy God met ons hele hart, siel en verstand liefhet, kan ons dit nie
wegsteek nie. Dan kry ons dit reg om Hom met ons hele lewenswandel te eer. Só te eer
dat ander na ons kyk en dink: “Daar’s iets anders in hierdie mens. Iets wat vir my
sê sy het Jesus régtig lief.”

Hoe lyk jou liefde vir God? Is dit ‘n ek-wil-heeltyd-by-Hom-wees-liefde … ‘n ek-wildoen-wat Hy-vra-liefde? Indien wél, is jy daagliks besig om sy grootheid hard en
duidelik sal verkondig.

Here, wees so deel van my dat my lewe die soet klanke van u liefde aan hierdie
wêreld sal uitbasuin.
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“… Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok; op hoё plekke laat Hy my veilig loop.
Habakuk 3:19b

”Vriendin, ek is moedeloos! Dit gaan so moeilik met my en ek voel so ver van God.
Het Hy my vergeet?”, lees die desperate sms op my foon.
Ja, ook jý het waarskynlik al gestoei met ’n droogtetyd in jou lewe, God gesmeek om
jou lewe te verander, Hom gevra om jou van sy trou te verseker… en dan gewonder of
Hy jou wél lief genoeg het om altyd by jou te wil wees.

In sulke tye kan ons gerus weer die boek Habakuk lees en hoor hoe moedeloos gesmeek
hierdie man van God was. Hy wou so graag hê dat die Here sy volk van die Babiloniёrs
moes red. Dit het immers gelyk asof die vyand met moord wegkom terwyl God blind is
daarvoor. Dis dan wanneer die Here hom met groot deernis antwoord en sê: Wag
geduldig al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker dit gaan gebeur, dit sal nie
onnodig talm nie. (Habakuk 2:3) Alhoewel die Here nie dadelik hul swaarkry wegneem

nie, het Habakuk geweet dat God op sy bestemde tyd wel die volk sal bevry. Hy het
sonder twyfel gewéét dat God nooit sy kinders in slegte tye los nie of sal toelaat
dat die bose met hulle weghardloop nie.

Onthou vandag: Ook jý is sy ribbokkind! Daarom sal Hy, wanneer jy oor moeilike
terrein beweeg, jou veilig laat loop.

Here, hou my vandag styf vas asseblief.
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