Die plan van
God met ons
lewe

U het seker ook al geworstel met die vraag wat
nou eintlik die sin, doel en betekenis van my
lewe is. Alles lyk vir ons soms so ydel en
tevergeefs. Is die Prediker nie korrek as hy sê:
“'n gejaag na wind?" Het die lewe nie iets van ‘n
somber, droewe, groue kringloop nie — ek
word gebore om maar weer later te sterwe en
van die aarde te verdwyn. Een geslag moet
weer plek maak vir 'n ander geslag. Is die mens
soos sommige beweer “'n reisiger na nêrens"?
Vir baie is hierdie lewe 'n kamer sonder 'n
venster ..." sonder doel en uitsigloos!
Moet ons nie eerlik bely dat hierdie gevoel van
troosteloosheid soms ons harte wil oorweldig
nie en die glans in ons oë verdof.
Waarom soveel lyde?
Daar is om maar te noem die diepsinnige
vraagstuk van die lyde. Waarom is daar soveel
lyding in hierdie wêreld, want wie kan ontken
daar word intens baie gely? Waarom ly
sommige mense so vreeslik baie en ander veel
minder? Wat is die verband tussen sonde en
lyding?
Êrens het die digter Totius na die dood van sy
geliefde kind te midde van droefheid en rou
gesê: "Die lewe, wrede warreling". Jakob het by
geleentheid toe alles vir hom so donker gelyk
het uitgeroep: "Alles is teen my." Naomi sê by
haar terugkeer uit Moab as verarmde
beproefde weduwee: "Noem my nie Naomi nie,
maar Mara, want die Here het my bitterheid
aangedoen." Dink maar aan Job, die eers
vermoënde en geëerde man op die ashoop
verneder getref met bose swere — 'n bondeltjie

ellende! Waarom maak God so met Job?
Misterie van Godsregering Ons staan hier
met die vraagstuk van die misterie van
Godsregering. Elke mens soek in hierdie
lewe vastigheid en sekuriteit — 'n anker om
aan te klem. En hierdie anker bepaal ons
lewens- en
wêreldbeskouing. Daar is
diegene wat onder alles sê: "Eet en drink
want môre sterwe jy?" Ander het gesê: "Ons
moet onbewoë deur die lewe gaan — nie te
plesierig nie en nie te hartseer nie: Die
gebeure in ons lewe met gelatenheid
aanvaar. Sommige het gepraat van 'n blinde
harde noodlot waarteenoor die mens
magteloos staan.
Wat sê die Bybel?
Die een kardinale vraag, op al hierdie vrae is
die vraag, wat u en ek kinderlik-gelowig
moet vra en dit is: "Wat sê die Bybel? Die
Bybel as die onfeilbare Woord van God?
As ons na die Heilige Skrif gelowig luister
word ons eerstens gewaarsku om nie 'n
oplossing te verwag op elke nood en 'n
antwoord op elke vraag van die lydende
mens nie. Job kon bv. die werke van die Here
in sy lewe nie begryp nie, en moes hy
telkemale vra in diepe worsteling en stryd:
"Waarom maak God so met my? Ons as
mense met die sondige beperktheid begryp
maar weinig van die weë en werke van die
Here. Hoe dom en dwaas van die mens om
van die Almagtige en Alwyse God rekenskap
vir Sy dade te vra? Ons kan nie God voor die
regbank bring van ons sondige denke en

wetenskaplike insig nie. Dit is niks anders as
sondige hoogmoed nie!
Is God se raad vir ons te hoog?
Laat ons dit leer uit die lydensgeskiedenis
van Job dat God se Raad vir ons te hoog is en
dat Sy Weg vir ons onbegryplik is. Daarom
moet ons versigtig wees om sommer gereed
te wees met uitsprake of veroordelings of
wat grens aan niks anders as goedkoop
oplossings nie. So lees ons in Job 11 vers 7:
"Kan jy die dieptes van God peil?" "Hoe
ondeurgrondelik is Sy oordele, en
onnaspeurlik Sy weë" (Rom. 11 vers 33).
Dit is ook in hierdie sin wat ons Prediker
moet verstaan as hy sê: "Wees nie alte
regverdig nie en hou jou nie buitengewoon
wys nie en wees nie alte goddeloos en wees
nie dwaas nie." As kinders het ons dikwels
nie die handelswyse en optrede van ons
aardse vader verstaan nie:
Hoe kan ons as nietige mense die Werke van
Ons Almagtige en Ewige Vader begryp?
Jesaja wat die adelaar onder die profete
genoem word sê hiervan: "Want soos die
hemel hoër is as die aarde, so is my weë
hoër as julle weë en my gedagtes as julle
gedagtes."
Verband tussen lyde en sonde Die Bybel leer
ook dat lyde, smart, droefheid en pyn
gevolge van die sonde is. Daar is derhalwe
ook 'n verband tussen lyde en sonde. Maar
Jesus Christus het die angel uit die lyde,

smart en dood uitgehaal. In Hom het u en ek
waarlik 'n anker in die lewensstorms sodat
ons lewensbootjie nie reddeloos ronddobber
op 'n see van wanhopige vertwyfeling nie. Ja,
in Jesus Christus kry my lewe opnuut heerlike
sin, doel en betekenis. Ons bange vrae word
blye uitroeptekens!
God werp Sy kinders soms in die dieptes van
beproewing maar nie om te vernietig of om
ons van Hom te vervreemd nie, maar juis om
ons nader te bring tot Hom. Smarte en
beproewing en diepe teleurstelling is alles
beitelhoue om die lelike sondige uitwasse in
ons lewe uit te kap, "om so gelykvormig te
wees aan die beeld van Sy Seun". Hierdie
beitelhoue is nie afkomstig van 'n blinde
harde noodlot nie, maar 'n liefdevolle Vader
wat Sy kinders tugtig, wat Hy liefhet sodat
ons as lote nog meer vrugte tot Sy eer mag
dra.
Alles werk ten goede mee Gelowig bely ons
met die apostel Paulus wat ook met die
lydensprobleem worstel en deur die Heilige
Gees getuig: "Alles werk ten goede vir hulle
wat God liefhet". "En nie meer alles is teen
my nie." Job bely ootmoedig en
skuldbelydend later in sy lewe: "Volgens
hoorsê het ek van U gehoor, maar nou het my
oog U gesien."
Saam met die apostel Paulus mag ons in Jesus
Christus gelowig bely: "Want ek reken dat die
lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg
teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar

sal word nie."
Eer van God Ook in ons lydensdonkerheid
moet dit ten diepste gaan om die eer van
God. Ag, wat 'n wêreld van leed en pyn het
oor Job die lyer uit die land Us gegaan —
sodat Job die slagveld geword het van die
worsteling tussen God en Satan om die eer
van Sy Naam.
Ja ook in ons beproewing gaan dit uiteindelik
om die eer van Sy Naam. Daarom: "God is
goed in al Sy handel en Sy pad is enkel reg"
"Kyk, dit is maar die uitlopers van Sy weë, en
wat 'n fluisterwoord hoor ons van Hom! Wie
sou dan die donder van sy magtige dade
verstaan" Job 26:14. Gods geheimnis is die
lewe Vir wie wandel in Sy vrees En Hy't Sy
verbond gegewe, om vir hul 'n lig te wees".
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