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Goeie môre Gemeente! 

Dit bly vir my ’n voorreg om met elkeen van julle te kan praat. Ek sit vandag 

buite, want ons praat vanoggend oor die skepping, en ek voel daar is nie ’n 

beter plek om daaroor te praat as in die natuur nie, so ek hoop julle geniet ook 

die geluide van die voëls so baie soos wat ek doen! 

So voordat ons enigsins verder gaan, wil ek vir elkeen van julle vra: Wat is julle 

gunsteling deel van natuur? Dit kan enigiets wees van die grootste planete of 

sterrestelsels, al die pad tot by die kleinste blaartjie of insek, of selfs 

mikroskopiese organisme, as dit iets is waarin jy belang stel. Deel gerus met 

mekaar wat jou gunsteling deel van die natuur is? Julle kan ook hierdie tyd 

gebruik om te besluit oor julle kollekte, en een persoon in die gesin of groep 

kan open met ’n gebed. 

/ 

Daar is verskeie tekste in die Bybel wat oor die skepping praat, ons dink 

sommer aan iets soos Psalm 8 of baie ander, maar daar is natuurlik niks so 

bekend soos die skeppingsverhaal self nie. Ons praat natuurlik van Genesis 1, 

wat vir ons vertel van God wat die hemel en aarde skep. Vandag gaan ons nie 

kyk na die gesprek van wat letterlik is of wat nie, 7 dae of 1000 jaar nie, maar 

wat ons wel oor kan saamstem is dat God die Skepper is, en dat Hy alles 

gemaak het uit niks uit nie. 

So ons gaan vandag saam Genesis een lees, en wanneer ons dit doen, het ons 

ook ’n oefening vir julle as gesin: Kry iets wat vir julle elke dag van die 

skeppingsverhaal uitbeeld. So dag een gaan oor lig of donker, so julle kan 

miskien iets soos ’n kers of ’n flits gaan haal. Ek weet van julle hou kerk in die 

bed, so julle hoef nie die kers aan te steek nie, maar julle kan hom nog steeds 

bring. Dag twee gaan weer oor water, so julle kan ’n glas water bring, of dalk 

iets soos watte vat, want dit laat jou miskien dink aan wolke? So dit kan 

enigiets wees, van ’n speelding tot iets meer abstrak, so dan iets vir elke dag. 

Vir die van julle wat al bietjie ouer is, julle kan dit ook doen, en dan met 

mekaar deel wat dit vir jou simboliseer. So as jy miskien water bring, watter 

simbool het dit vir jou as jy dink oor God? 



Kom ons lees dan nou saam Genesis 1 van vers 1 af, tot net so by die begin van 

hoofstuk 2, tot by die middel van vers 4. 

Lees saam Genesis 1:1-2:4a 

Bring iets wat elke skeppingsdag uitbeeld. 

Neem gerus ’n foto van alles! 

// 

Dit bly vir my besonders as mens dink dat ons as mensdom nog nie elke spesie 

van dier of plante ontdek het nie. Die skepping is so groot, dat wetenskaplikes 

amper daagliks nog steeds nuwe spesies ontdek. Ons kan nog nie alles daarvan 

verstaan nie. En in dit alles word God verheerlik, want God is die Skepper van 

alles, klein of groot! 

Ons as mense het wel al sommige goed verander in die skepping. Meeste van 

julle sal dalk weet dat alle honde afstammelinge is van wolwe of jakkalse 

(hoofsaaklik), wat beteken dat alles van die grootste Doberman tot by die 

kleinste Chihuahua op ’n manier afgeteel is van dieselfde spesie, maar God het 

nie goed verander nie. Nee, Hy het alles geskep uit niks uit nie! Hy het lewe 

voortgebring, en net eenvoudig omdat dit goed is! God maak dinge wat goed 

is, omdat Hy goed is! En dis hoekom ons Hom aanbid, want Hy is ’n God wat 

die goeie voortbring, en nog steeds besig is om die goeie te skep! En Hy is ook 

nog steeds besig om dit in elkeen van ons se lewens te doen. 

Ons lees dat God op die sesde dag, nadat Hy die diere geskep het, gesê het: 

“Kom ons maak die mens, man en vrou, om oor dit alles te heers.” So God het 

van die begin af geweet daar gaan ’n natuur ontstaan, maar Hy het ook beplan 

om een in Sy beeld te skep, wat Hy oor alles sal aanstel. Hy het ons met ’n 

spesiale liefde geskep, en natuurlik ook dan met ’n spesiale roeping. 

Die roeping is onder andere dat ons Sy werk sal voortsit, dat ons sal aanhou 

skep, en dat ons sal sorg vir die natuur en alles wat daar in. En dit beteken ook 

dat ons vir mekaar moet sorg! As ons weer na vers 26 kyk, sal ons sien dat daar 

nie net die roeping is om na die natuur te kyk nie, maar daar is ook ’n ander 

geheim hier opgesluit: God praat hier van “Ons”. En dis nou nie ’n verwysing na 

my en jou nie, Hy praat van “Ons” as die Skepper, dus Hy self. Dis ’n 

meervoudswoord binne een wese. 

Nou ek weet dat die Drie-Enige God ons almal se brein so ’n bietjie breek, 

myne inkluis, maar dit kom neer op drie Persone, wat binne een wese bestaan. 



Vader, Seun en Heilige Gees. En God sê: “Ons Drie gaan die mens skep in Ons 

beeld.” En as ons dan regtig in God se beeld bestaan, dan beteken dit ons het 

ook daardie verhoudings element wat God binne Homself beleef. Die perfekte 

verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is ook geroep om ’n beeld 

te dra daarvan, en ons doen dit deur vir mekaar om te gee, vir mekaar te sorg 

en vir mekaar lief te wees. Want elkeen van ons is geskep deur ’n Drie-Enige 

Verhouding, en met verhoudings as deel van ons roeping. 

/ 

Die jammerte is dat die wêreld nie hierdie beeld van God, hierdie roeping 

regkry nie. Van ons sou onlangs in die nuus gehoor het van George Floyd, ’n ou 

wat in Amerika in polisiegeweld doodgemaak is. Ongeag of hy skuldig was of 

nie, dit was ’n daad van geweld. En dit het groot reaksie uitgelok deur mense 

wat sê: Hierdie is ’n voorbeeld van geweld wat teen ’n sekere ras al vir baie 

lank uitgeoefen word, en dis verkeerd! En die Bybel wys ons dat so ’n tipe 

geweld of diskriminasie nie reg is nie. Nee, ons is almal geskep in God se beeld. 

Almal geskep as gelykes voor God. En almal geroep is vir liefde en respek en 

opbouende verhoudings. Ons mag nie minder dink van iemand omdat hulle ’n 

ander taal of ras of klas as ek is nie, omdat hulle ouer of jonger is, man of vrou 

is, of selfs vir ’n ander rugbyspan skree nie. Ons is almal gelyk! Ek weet dat ek 

self ook partykeer sukkel daarmee as almal met soveel liefde en respek te 

hanteer as my eie familie, maar voor God is daar nie onderskeid nie. 

/ 

Natuurlik het die optogte ook ’n slegte draai geneem met mense wat goed 

begin afbreek het, geboue en voertuie aan die brand gesteek het, en winkels 

gestroop het, en dit is ook nie reg nie! En as ek hieroor praat, is dit glad nie ’n 

politiese gesprek nie, dis bloot net wat die Bybel ons leer. Ons is geroep om te 

skep, om te bou, om dinge beter te maak, so wanneer ons as mensdom goed 

afbreek en afbrand, dan is ons nie besig om God te verheerlik daarin nie. Dan 

mis ons deel van Sy roeping vir ons. En ongelukkig sien ons dit te veel gebeur in 

die wêreld. 

Ek besef natuurlik ek praat nie met mense wat betrokke is by wat in Amerika 

gebeur nie, maar ek dink ons mis soms ook die punt. God het ons elkeen 

gemaak in Sy beeld. Uit Sy liefde, nie omdat ons dit verdien nie, het Hy ons 

geskep en ons gered. Hy het ons aangestel oor Sy skepping, en ons geroep om 

rentmeesters van die natuur te wees. So eerstens, besef jy wie God jou 



gemaak het? Dit wat ons in Genesis 1 lees, geld vir jou ook! Jy is Sy kind, 

geskape in Sy beeld! Jy is spesiaal vir Hom, Hy het jou innig lief! Glo jy dit 

regtig? 

Saam met dit kan ons ook dan vra: Besef jy wie ander mense is? Sien jy raak 

wie God hulle gemaak het? En ek sukkel selfs soms om geduldig te wees 

wanneer iemand by my hek kom staan en vra vir kos, en ek hanteer hulle dalk 

nie soos ek my familie of my goeie vriende sal hanteer nie. Maar God het almal 

op gelyke vlak gemaak, en ewe veel lief. Is ons nog steeds bewus daarvan, of 

vergeet ons dit partykeer bietjie in hoe ons optree? 

En dan derdens: Doen jy iets om die mense om jou of die skepping te dien of 

op te bou? 

Ek bid dat die natuur vir ons heeltyd ’n herinnering sal wees daaraan dat ons ’n 

Almagtige God dien! Ek bid dat die skepping vir ons sal herinner dat daar ’n 

God is wat goed is, en wat goeie goed voortbring. En ek bid dat ons regtig sal 

verstaan hoe ons geroep is om die skepping en mekaar te dien. 

Mag die Vader wat skepper van alles is, Jesus Christus wat almal se verlosser is, 

en die Heilige Gees wat van die begin af op aarde was, en nou selfs nog nader 

aan ons is, met julle elkeen wees en bly. 

Amen 

Vrae: 

1. Besef jy wie God jou gemaak het? Wat lees jy in Genesis 1 oor jou eie 

identiteit in God? 

2. Besef jy wie God ander mense gemaak het? Vergeet jy soms om ander te 

sien soos God hulle sien? 

3. Is daar iets wat jy kan doen om die skepping en die mense om jou te dien 

of te verbeter? 


