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Vraag: Is God dan nie ook barmhartig nie?

Antwoord: God
barmhartig;

is

wel

Eksodus 34:6-7
1

Eksodus 20:6

maar Hy is ook regverdig. 2 Eksodus 20:5

Eksodus 23:7

Eksodus 34:7

Psalm 5:5-6

Psalm 7:10

En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy
geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige
God, lankmoedig en groot van goedertierenheid
en trou; wat die goedertierenheid bewaar vir
duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en
sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly
nie; wat die ongeregtigheid van die vaders
besoek aan die kinders en aan die kindskinders,
aan die derde en aan die vierde geslag.
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van
die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie
dien nie; want Ek, die HERE jou God, is 'n
jaloerse God wat die misdaad van die vaders
besoek aan die kinders, aan die derde en aan die
vierde geslag van die wat My haat;
Hou jou ver van valse sake af. En moenie die
onskuldige en die wat reg het, ombring nie,
want Ek sal die skuldige nie regverdig verklaar
nie.
wat die goedertierenheid bewaar vir duisende,
wat ongeregtigheid en oortreding en sonde
vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat
die ongeregtigheid van die vaders besoek aan
die kinders en aan die kindskinders, aan die
derde en aan die vierde geslag.
Want U is nie 'n God wat behae het in
goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie
vertoef nie. Die onsinniges sal voor u oë nie
standhou nie; U haat al die werkers van
ongeregtigheid.
Laat tog die boosheid van die goddelose mense
'n einde neem, maar bevestig U die regverdige,
ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God!

Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die
Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol
liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en
geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde,
maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken
kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot
in die derde en vierde geslag."
maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van
dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou
God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die
sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde
geslag van dié wat My haat,
en moet jy wegbly van leuens sodat jy nie onskuldiges en
regverdiges doodmaak nie. Ek, die Here, vind nie ‘n
skuldige onskuldig nie.
Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte.
ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar
niemand sonder meer vry nie. Ek reken
kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot
en vierde geslag."

Ek vergewe
Ek spreek
kinders en
in die derde

U is nie ‘n God wat onreg verdra nie, die kwaad het by U
geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor U kom nie. U
haat almal wat onreg doen,
Maak ‘n end aan al die bose dade van die goddelose mense.
Stel tog die onskuldige in die gelyk. U wat die mens deur en
deur toets, U is die regverdige God.

Nahum 1:2-3

'n Jaloerse God en 'n wreker is die HERE, 'n
wreker is die HERE, en vol grimmigheid; 'n
wreker is die HERE vir sy teëstanders, en Hy
behou die toorn teen sy vyande. Die HERE is
lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat
die HERE ongestraf bly nie. Sy weg is in
warrelwind en in storm, en wolke is die stof van
sy voete.

Die Here is ‘n God wat baie begaan is oor sy volk, ‘n God
wat Hom wreek. Die Here wreek Hom in sy gloeiende toorn,
die Here wreek Hom op sy teëstanders, sy toorn ontvlam
teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is
groot: Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in
rukwind en storm, wolke is die stof onder sy voete.

Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met die swaarste straf gestraf moet word - dit
is met die ewige straf aan liggaam en siel.

