Gods liefde en Gods toorn in de Bijbel.
Het nieuwe seizoen van de Ankerlezingen werd onlangs geopend door dr. M. van
Campen uit Ede. Er kwamen drie vragen aan de orde, waarop een antwoord werd
gezocht.
1. Wat zegt de Bijbel over Gods liefde?
2. Wat zegt de Bijbel over Gods toorn?
3. Hoe verhouden Gods liefde en Gods toorn zich in de Bijbel?
Gods liefde.
Het is voor ons niet mogelijk om met het verstand Gods liefde te bevatten. Gods
liefde is onlosmakelijk verbonden met het begrip verkiezing. God heeft Abraham en
zijn nageslacht uitgekozen om Zijn volk, Zijn oogappel te zijn. In Abraham had God
van meet af aan de volkerenwereld op het oog. God zei tegen Abraham: ‘In u zullen
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’. De onverdiende liefde van
God is echter niet vrijblijvend. Hij rekent op wederliefde, dit is zelfs Zijn gebod. Op de
vraag of het volk Israël deze wederliefde kon opbrengen, kunnen we te rade gaan bij
de Psalmen. De profeten van Israël wijzen erop, dat er ook een keerzijde is. Er is
regelmatig sprake van ontrouw, maar dit doet Gods trouw niet teniet. Zowel het Oude
als het Nieuwe Testament is vol van Gods liefde. Van de kribbe tot het kruis werd
Jezus gedreven door liefde. Over duurzaamheid gesproken!
Gods toorn.
Het is vandaag niet populair om over Gods toorn te spreken, ook niet onder
christenen. Veel kerkganger koesteren zich graag aan de warmte van Gods liefde,
maar zodra Gods toorn en oordeel aan de orde komt, haken ze af. Gods toorn is
geen onbeheerste emotie, zoals dit bij mensen voorkomt, maar een weloverwogen
antwoord op onze ontrouw en ongehoorzaamheid. Gods toorn kan ook een
pedagogische functie hebben, een aansporing om de toevlucht tot Christus te
nemen. We lezen ook in de Bijbel dat God traag tot toorn is. Dit uitstel kan een
beproeving zijn voor de ware gelovigen. Uitstel schept ook ruimte voor bekering (2
Petrus 3 vers 9) tot de dag waarop wij allen voor de rechterstoel van Christus
geopenbaard worden.
Gods liefde en Gods toorn.
Gods liefde en Gods toorn zijn op elkaar betrokken. ‘Want wie in de Zoon gelooft,
heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien,
maar de toorn van God blijft op Hem (Joh. 3 vers 36). Niet zelden blijkt de toorn van
God een verborgen expressie van Zijn liefde te zijn.
Na de boeiende lezing van dr. Van Campen volgde er een waardevolle bespreking.
Hierbij werd duidelijk, dat catecheseonderwijs en een evenwichtige verkondiging van
Gods Woord van onschatbare waarde is.
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