Gee die Here nog
vir my om?

Geagte vriend, jy worstel nou al so
lank met hierdie gedagte. Gedurig vra
jy maar in jou binneste: is ek nie al te
ver heen nie? Sal die Here vir so
iemand soos ek nog omgee? Nee
wat, sê jy, die Here gee nie vir so
iemand soos ek om nie . . . ek is so
sleg, so treurig, so arm, so 'n
sukkelaar . . . ek het in sulke diepe
sondes geval. Ek het my lewe
weggegooi; ek het te ver afgedwaal;
ek lê op die ashoop . . . nee wat, die
mense gee nie eers meer vir my om
nie, hoe sal die Here nog vir my
omgee?
Weet jy dat jy nie so ver weg is as wat
jy dink nie? Hoor, die Here roep: "Kom
na My toe almal wat vermoeid en
belas is en Ek sal julle rus gee." Jy
redeneer so, omdat jy moeg in jou siel
en in jou gewete belas is. Jy is so
naby die genade en die genade so
naby jou.
Soek jy voorbeelde? Neem die Bybel
en lees in Lukas 15 die gelykenis van
die verlore seun.
Dink aan die rower aan die kruis. Ek
herinner jou aan die gelykenis van die

Here Jesus Christus aangaande
die ryk man en die arme Lasarus.
Lees dit maar in Lukas 16.
Jy het tog so baie voorbeelde hoe
die Here met sulke mense
bemoeienis maak. Jy hoor in Joh.8
hoe die Here spreek met 'n vrou
wat owerspel gepleeg het. Die
evangelie van Lukas laat ons in
hoofstuk 7 hoor hoe Hy aan die
sondares, wat aan sy voete ween,
sondevergifnis skenk. 'n Baie slegte
vrou mag van Hom hoor: "Ek het
genade vir jou, gaan in vrede."
Ook vir jou.
Met al die malende gedagtes in jou
binneste het jy seker vergeet dat
die Here sy apostels nie geroep het
uit die hoë en vooraanstaande
mense nie — nee, hulle was
vissers en tollenaars!
Hy het saam met die sondaars
geëet en met diep gesonke mense
verkeer. Jy kon ook saam met Hom
aan daardie tafel gaan sit het. Hy
sou jou nie daar weggestuur het
nie.

'n Man soos Paulus sê: aan my, die
vernaamste van alle sondaars, is
barmhartigheid bewys. Jy kan ook
maar daar langs Paulus gaan
staan. Hy sal jou nie oor die hoof
sien nie. As die hoë en vername
mense van die Jode kla dat die
Here aan tafel gaan saam met
slegte mense, dan sê die Here-self
dat Hy gekom het om te red... die
wat verlore gaan. Dan hoor ons sy
troosvolle woord: die gesondes het
die Geneesheer nie nodig nie,
maar die wat ongesteld is. Die
Geneesheer hoort by die siekes en
die siekes by hom.
Nou is jy ongesteld en jy behoort by
Hom. Hy het ook in jou gekom,
want jy is ongesteld. Hy het ook vir
jou gely en gesterwe. Hy wil jou
ook genees. Die Geneesheer gee
om vir die ongesteldes. Hy gee ook
om vir jou. Jy kan dit maar aanvaar,
want dit is waar. Die Here se woord
is vol daarvan.
Sy groot bemoeienis.
Lees maar die evangelies deur. Kyk
hoe die Here Hom bemoei met die

ellendiges. Hy maak bemoeienis
met veragte Samaritane; Hy
ontferm Hom oor besetenes; Hy
genees krankes en maak
melaatses gesond; Hy laat dowes
hoor, blindes sien en stommes
praat. Hy troos weduwees en wek
dooies op. Hy slaan selfs
kindertjies gade.
Hy wil Hom ook met jou besig hou,
al is jy hoe sleg en hoe sondig, Hy
wil met jou onder dak gaan en met
jou verkeer. Ook jy is uitgenooi na
die bruilof. Lees nou die gelykenis
van die bruilof in Mattheus 22. Daar
sien jy hoe goeies en slegtes by die
kruispaaie gaan haal word.

Hy het ook 'n woord van genade vir
jou. Buig jou voor Hom neer en
ween oor jou sonde aan sy voete
en waarlik jou hart sal blymoedig
sing: "Al is ek arm, ellendig, Hy
dink aan my bestendig, Hy is die
HEER by wie daar redding is vir
my. U's tot my hulp naby
My God, vertoef tog nie!"

Al is jy dit nie werd nie, Hy wil jou
waardig ag. Niemand van ons is dit
werd nie. Die Here vra nie hoe lyk
ons klere nie, maar of daar hartseer
is oor ons sondes. Die Here het
ook nie lus in jou dood nie, maar
dat jy jou bekeer en lewe deur sy
genade.
Die Here het 'n woord van genade
vir 'n owerspelige vrou; Hy het 'n
woord van vergifnis vir 'n sondares.
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