
Personeelkamer Opening

85. Ons Vader se stem

John Mcniel, het die hierdie persoonlike ondervinding in Skotland gehad. Toe hy 'n jong 
tiener was in Skotland het hy ver van die huis af gewerk en het eers Saterdagaande by die 
huis aangekom. Hy moes 'n lang ent loop deur 'n kloof wat baie gevaarlik was. Dikwels was 
daar ook wilde diere en partykeer was daar rowers in daardie kloof. Dit sou nou donker 
word voordat hy by die bosse kom en hy het gesê: "Hoe bang was ek nie om die laaste deel 
van die reis af te lê nie!" Maar ek wil by die huis kom. Ek het nooit deur die bosse gegaan 
sonder om te bewe nie.

Eenkeer toe dit al sterk donker was - die mis het ook daartoe bygedra - het elke geluid so 
hard geklink. 'n Ent voor my het ek iets sien nader kom. Ek was seker dat dit 'n rower was. 
Ek hoor 'n stem wat ek nie erken nie, in die donker roep en dit sny my hart soos 'n mes.

Ek het gedink dat dit nou klaarpraat met my was, maar toe hoor ek dit weer, en hierdie 
keer kon ek hoor dat die stem sê: "Is dit jy John?" Dit was my vader se stem. Hy het geweet 
van my vrees vir die bos en die kloof en het dit goedgedink om my te kom ontmoet op die 
pad. My vader het my hand gevat en sy arms om my gesit. Ek het nooit so 'n heerlike 
wandeling in my lewe gehad nie! "My vader het gekom en dit het die hele reis verander."

Toepassing:

Dit my vriende, is God se verhouding tot jou en my - jou Vader en my Vader. Hy roep uit 
deur die duisternis en die mistigheid: "Is dit jy…. en Hy noem jou naam. Dit is ons Vader se 
stem." Hy het gekom om jou te ontmoet. Juis wanneer jy Hom nodig het, sal Hy daar wees.

Psalm 91:14 "Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, 
omdat hy my Naam ken."
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