
27. Hoe kyk God na jou kind? [1] 

Ek het nog ’n gedagte oor kindermislukkings en stoutighede. 

Ma’s het vanmelee kinders dikwels gedreig met: “Wag maar net tot Pa vanaand by die huis 
kom!” Pa was die paaiboelie wat straf moes uitdeel. Pa was die tokkelos wat “vanaand” kom: 
En dis ’n tradisie wat in baie Afrikaanse huise voortleef — indien nie in daardie presiese vorm 
nie, dan wel in die manier waarop ouerlike pligte in die huis verdeel word: Pa is die een wat 
moet straf, Pa is die een wat gevrees moet word, en Pa is die een by wie jy eers moet 
verbykom. 

Ons sê God is ’n Vader. Die laerskoolkind wat wil weet hoe dinge werklik is en werk, wat sy 
wêreld deur middel van die letterlike interpretasie van simbole en deur konkrete 
voorstellings bemeester, maak daardie verbinding direk: God is soos Pa. 

Maar ons maak soms van God 'n groter paaiboelie as Pa. Want Pa kom eers vanaand huis toe. 
Hy is nou nog by die werk. 

Maar God sien altyd. (Dreigend gaan ons soms selfs sover om soms te sê: “Onthou net, God 
slaap nie”. - JC) 

Vir my is dit een van die verkeerdste dinge wat ’n mens aan ‘n kind kan doen om hom te 
probeer dissiplineer met die vermaning dat hy moet onthou dat God altyd sien. 

‘n God wat altyd sien is, letterlik opgeneem en konkreet voorgestel, net ’n oog. Meer nog, Hy 
is ’n voortdurende bespiedende oog. 

Die Franse filosoof Sartre het vertel hoedat hy as klein seuntjie eendag beetsous op sy ma se 
tafeldoek gemors het. Om sy glips te verbloem, het hy die tafeldoek se punt oor die rooi vlek 
gevou, sodat sy ma nie moes sien nie. Ewe skielik het hy bewus geword van die Oog wat op 
hom gebrand het. En net daar het hy besluit om die Oog vaarwel toe te roep, dié Oog wat 
hom voortdurend bespied het en alles gesien het wat hy doen. 

Ek kan nie meer die getal mense onthou met wie ek onderhoude gevoer het oor presies 
hierdie onderwerp nie: mense van wie die ma’s hulle in hul kindertyd met hul pa’s gedreig 
het en vir wie daar gesê is God sien hulle. In hulle latere lewe het God hulle geterroriseer. Pa’s 
wat paaiboelies is of as paaiboelie gebruik word en dreigemente oor die “alsiende Oog”, 
word later gode wat mense bespied en bekruip, betrap en ... straf. 

Die God van die Bybel is tog totaal anders? 

Dis van die duiwel dat die Bybel sê hy is soos ’n brullende leeu wat heeldag loop en kyk wie 
hy kan verslind. Die Bybel sê wél dat God sien, maar dan “sien” God op ’n ander manier. 



God het die boosheid van die mense vóór die vloed gesien en was spyt dat ... Hy mense 
gemaak het. 

God het die vlugtende Jakob, wat sy broer en sy pa bedrieg het, by Pniël gesien ... en beloof 
om saam met hom te gaan. 

God het die verdrukking van Israel in Egipte gesien ... en die farao probeer oorreed om hulle 
te laat gaan. 

God het die weerstand van die slawe in Egipte teen Moses en sy verlossingsplan gesien ... en 
hulle nogtans bevry. 

God het die sonde van Efraim gesien en gesê: “Hoe kan Ek jou prysgee, o Efraim?” 

Die “oog” van die Here, sê Psalm 33, is op dié mense wat op sy trou wag. 

God “sien” op ’n ander manier as Pa wat vanaand huis toe kom. 

God “kyk” of Hy nie kan beredder nie. 

God “kyk” of Hy nie kan red en vergewe nie. 

God “kyk” of ons nie wil terugkom nie. 

God “kyk” of Hy nie kan help nie. 

Waarom anders het Hy ’n mens geword en tussen ons kom woon? 

Was dit nie om ons te oortuig dat ons van God niks te vrees het nie? Sê die eerste Johannes-
brief dan nie dat die een wat bang is vir God nog nie volmaak geword het in die liefde nie, 
omdat die liefde vrees vir straf uitsluit? 

Waarom anders het God, eerder as om Ons te straf, self die straf kom dra? 


