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     Nummer 17-09

De Heer heeft het zo gemaakt (Job 12:9)

     Heel veel jaren geleden werd in een diamantmijn in Afrika de allerschoonste diamant gevonden die 
ooit gevonden was.  Hij werd aan de koning van Engeland cadeau gedaan om in zijn staatsiekroon 
ingezet te worden. De koning stuurde hem naar Amsterdam om geslepen te worden. Hij werd in de 
handen van een voortreffelijke eersteklas diamantslijper gelegd. 
     En wat dacht je dat die er uiteindelijk mee deed?  Hij pakte dat juweel van onschatbare waarde en 
maakte er een inkeping in. Toen haalde hij uit met zijn instrument en … nee toch! Daar lag die prachtige 
edelsteen in zijn hand; precies doormidden gehakt. Wat een roekeloze daad! Wat een verspilling! Wat 
een criminele veronachtzaming was dat.
     Toch niet. Dagenlang, weken achtereen was er op die slag gestudeerd en werden er plannen 
over gemaakt. Er waren eerst tekeningen en modellen van gemaakt. De kwaliteit, de oneffenheden, 
de kloven waren allemaal met de grootste zorgvuldigheid bestudeerd. De man aan wie de taak was 
toevertrouwd was werkelijk een van de vakkundigste diamantslijpers ter wereld. Toen hij zijn instrument 
liet neerkomen op de diamant, was dat juist wat nodig was om dat juweel zijn vorm te  geven en het 
te laten stralen als een echte edelsteen. Die klap, die de prachtige kostbare steen leek te verwoesten, 
was in feite de redding van het juweel. Want uit die twee helften werden de twee prachtige juwelen 
geschapen die het getrainde oog van de diamantslijper al had zien zitten in de ruwe, ongeslepen 
steenvorm zoals hij uit de mijn was gehaald. Vind je nu nog steeds dat de klap een vergissing was?     
      Nee, het was het hoogtepunt van de carriere van de diamantslijper

     Op die manier laat God soms een vreselijke slag in je leven toe. Het bloedt. De zenuwen 
verkrampen. De ziel schreeuwt het uit van ellende. Jij denkt dat het een walgelijke vergissing is.  Maar 
dat is het helemaal niet want jij bent het kostbaarste juweel voor God. En Hij is de vakkundigste 
edelsteenbewerker van het heelal. Op een dag zul je stralen in de diadeem van de Koning. Als je je 
hand nu in die van Hem legt zal Hij precies weten wat Hij met je moet doen. Geen enkele slag zal 
toegestaan zijn op je ziel dan de slagen die de liefde van God toestaat. Vanuit de diepten, als zegen en 
onzichtbare geestelijke verrijking waar je met je verstand niet bij kunt zullen die verwerkt worden.
                                                                                                                      Naar een artikel van James McConkey

     In een oud boek geschreven door George MacDonald komt dit fragment van een gesprek voor: “Ik 
vraag me af waarom God me gemaakt heeft,” zei mevrouw Faber verbitterd. “Ik zie geen enkele zin in 
het scheppen van zo iemand als ik!”
     “Misschien nu nog niet,” zei Dorothy, “maar Hij is ook nog niet met je klaar. Hij is je nog aan het 
scheppen en jij verzet je tegen het proces.”
     Als de mens zou kunnen geloven dat hij nog steeds in het scheppingsproces zit, en zou kunnen 
berusten in het feit dat hij nog niet af is, en de Schepper Zijn gang zou laten gaan, dan zou hij iedere 
keer dat de hand op hem neerkwam, ook wanneer het pijnlijk zou zijn, blij zijn. Niet alleen zou hij dan 
meer geloof hebben, maar zou hij het goddelijk plan herkennen en de goede afloop afwachten.


