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Les 10  SLIM GELOWIGE OF DOM WETENSKAPLIKE? 
ONS IS SLIM GELOWIGES 

 
Ons is nog besig met Genesis 1. Die vraag wat ons gaan vra as ons met 
hierdie deel van die woord van die Here besig is, is: “Wat maak hierdie deel 
van die Bybel ons: slim gelowiges of dom wetenskaplikes?” 
 
Kom ons lees eers die hele gedeelte deur: Genesis 1 vers 1 tot Genesis 2 
vers 4! 
 
Baie mense gebruik hierdie deel van die Bybel om te wys Christene is dom 
wetenskaplikes. Wat maak ons so dom? 
 
1. Lig voor sterre 
 

Kyk na vers 3! Hier maak God lig voor daar nog enige son is. Die son word 
eers op die derde dag gemaak. Ons weet dat lig kom van die son. Daarom is 
dit dom om te luister na hierdie deel van die Bybel! So sê party mense. 
 
2. ŉ Gewelf wat water bo hou 
 
Wat vir ŉ ding is ŉ gewelf? ŉ Ander woord vir ŉ gewelf is ŉ koepel. Hoe werk 
hierdie koepel?  
 
ŉ Voorbeeld 
 
Ons kan dit met ŉ voorbeeld verduidelik. In hierdie voorbeeld moet ons ŉ 
ronde glasbak, ŉ broodbord en ŉ kombuiswasbak gebruik. 
 
 Vat nou die ronde glasbak wat jou ma in die kombuis gebruik en sit dit bo-op 
ŉ broodbord neer. Draai nou die broodbord met die glasbak onderstebo en sit 
dit binne-in die wasbak neer. Tap nou die wasbak vol water terwyl jy die 
glasbak op die broodbord vasdruk.  
 
Wat sien jy nou?  
 
Die water word deur hierdie glasbak uitgehou en die broodbord onder hierdie 
glasbak bly droog, terwyl die water reg rondom die glasbak bo die broodbord 
is. 
 
Die glasbak is nou ŉ koepel of ŉ gewelf wat die water uithou en die broodbord 
drooghou. 
 
ŉ Gewelf is ŉ koepel net soos ŉ glasbak binne-in die water. 
 
3. Dis hoe slim mense ŉ duisend jaar voor Christus gedink het hoe die 
wêreld lyk 
 

Die slim mense ŉ duisend jaar voor Christus, het gedink dit is hoe die wêreld 
lyk waarbinne hulle lewe. Die slim wetenskaplikes van Egipte wat die groot 



Les 10 Ons behoort aan die Here                                                                         2/2 

piramides gebou het, die slim wetenskaplikes van Babel wat die pragtige stad 
met tuine binne die woestyn gebou het wat nou Irak is, het so gedink en die 
slim wetenskaplikes van Persië, wat nou Iran is, wat duisende kilometers se 
paaie en ŉ posdiens oor duisende vierkante kilometers opgerig het – al die 
wetenskaplikes van daardie tyd het gedink dit is hoe die wêreld lyk waarbinne 
hulle lewe. 
 
Die aarde is so plat soos ŉ broodbord, bo die aarde is ŉ koepel net soos ŉ 
glasbak wat al die water bo die aarde keer om op die aarde te val. Hoekom 
het hulle so gedink? 
 
Kyk maar in die dag op na bo! Wat sien jy? Blou!  
Wat sien jy nog wat blou is rondom jou? Die see!  
Wat val uit die lug op ons wanneer dit reën? Water! 
Waar kom hierdie water vandaan – uit die blou bokant ons. So wat is hierdie 
blou bokant ons? Dit is water! 
 
Hoekom val al hierdie water bokant ons nie alles gelyk op ons nie? Want daar 
is ŉ gewelf of ŉ koepel wat keer dat hierdie water nie op ons val nie. Die 
gewelf is ŉ koepel wat die water bo hou en die aarde drooghou van al die 
water bo ons. 
 
Kom ons verbeel ons ŉ bietjie 
 
Verbeel jou jy staan bo-op die broodbord onder die glasbak. Wat gaan jy 
bokant en reg rondom jou sien. Water! Staan nou buite in die lig en kyk bo en 
rondom jou! Wat sien jy? Jy sien jy staan op grond wat plat is sover jy kyk en 
bo en reg rondom jou is dit blou. 
 
 So? Die aarde is dan mos net soos ŉ broodbord met ŉ glasbak op. 
 
Fonteine en putte 
 

Waar kom die water vandaan wat uit fonteine, putte en vir ons uit boorgate 
kom? Dit is maklik! Wat gaan gebeur as jy ŉ gaatjie in die broodbord maak 
wat onder die water in die wasbak staan? Daar sal water uitkom.  
 
Net so het hulle gesien lyk die wêreld. Onder die grond en reg rondom is 
water. 
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Water bo die koepel of gewelf 
 
 
Koepel 
 
 
 
 
 
   
Aarde 
. 
 
 
Die water onder die aarde 
 
Kyk na hierdie voorstelling en dan lees julle Exodus 20 vers 4 en kyk of julle 
die vers beter verstaan: “Jy mag nie vir jou ŉ beeld of enige afbeelding maak 
van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder 
die aarde is nie.” 
 
Die son, maan en sterre 
 
Waar pas die son, maan en sterre in?  
 
Hulle het geglo dat hierdie ligte wat God gemaak het, aan die koepel 
vasgemaak is. Die hemel volgens hulle was nie die koepel nie, maar die 
gedeelte bo die koepel. 
 

Wie het gedink dit is soos die wêreld lyk en ander so geleer? Die slim 
wetenskaplikes van die tyd waarin die verhaal van Genesis geskryf is! Die 
mense wat ons vandag professore aan universiteite noem, het dit in daardie 
tyd so vir ander geleer. 

 
4. Slim mense sal altyd hulle opinie verander soos hulle meer kennis van 
die wêreld kry 
 
Vir ons lyk dit dom om te dink dit is hoe die wêreld lyk. Maar onthou net, al 
kennis wat hulle gehad het om hulle beeld van die wêreld mee te vorm, was 
dit wat hulle voor hulle gesien het: die grond is altyd gelyk, water is blou, 
water val uit die lug en as jy ŉ put grou, kry jy water onder die grond. 
 
Slim mense verander heeltyd hulle beeld oor die wêreld omdat hulle heeltyd 
meer kennis kry. 
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Die aarde is rond en die son en sterre draai rondom die aarde 
 
So ongeveer 560 jaar voor Christus het ŉ Griekse geleerde met die naam 
Pythagoras, geleer dat die aarde moet rond wees en so ongeveer 140 jaar na 
Christus, het ŉ ander Griekse sterrekundige geleer dat die son en sterre in 
sirkels rondom die aarde beweeg.  
 
Dit het hulle afgelei uit hulle waarnemings van hoe die sterre in die nag altyd 
na eenkant toe skuif en hoe dieselfde sterre weer elke jaar op dieselfde bane 
gesien kan word. 
 
Die aarde draai om sy eie as en die planete beweeg om die son 
 
Eers in 1543, dit is amper 1400 later, het ŉ Poolse sterrekundige met die 
naam Copernicus, met nuwe instrumente en nuwe kennis wat hy uit sy 
waarnemings van die son, die maan en sterre gemaak het, geleer dat die 
aarde elke 24 uur soos ŉ tol om sy eie as in die rondte draai en dat die aarde 
eenkeer elke 365 dae in ŉ sirkelbaan om die son draai.  
 
Eers in 1543, dis amper 500 jaar gelede en meer as 1500 jaar na Genesis 
geskryf is, het mense uitgevind dat die verskil tussen dag en nag is omdat die 
aarde om sy eie as draai soos ŉ tol wat spin, en dat die jare veroorsaak word 
deur die aarde wat om die son draai. 
 
Ons sonnestelsel is een van miljoene wat almal uit ŉ sentrale punt 
wegbeweeg soos iets uitmekaar spat na ŉ groot ontploffing 
 
Vandag weet ons baie meer van die aarde en sonnestelsels. Ons weet ons 
sonnestelsel, dit is die son met al sy planete, is net een van miljoene sulke 
sonne en planete wat ons ŉ sterrestelsel noem. Die sterrestelsel waarin ons 
is, word die melkweg genoem. Hierdie sterrestelsels beweeg ook in sirkels. 
Daar is weer miljoene sulke sterrestelsels. 
 
 

Slim mense sal altyd hulle opinie oor die wêreld en die heelal moet verander 
elke keer as hulle weer iets nuuts sien. 

 
5. Die skrywer van Genesis 1 vertel ons wat God aan Hom openbaar het 
in die prentjie van die wêreld soos die slimste mense van sy tyd dit 
gesien het 
 
Is die skrywer van Genesis 1 dom om te praat van iets soos ŉ koepel oor die 
aarde, water agter die koepel, ligte wat teen die koepel vasgemaak is, water 
onder die aarde, lig voor die son? 
 
Nee. In sy tyd was dit die beste wetenskaplike inligting wat beskikbaar was. 
Sou ŉ predikant in die jaar 400 n.C. ŉ dom mens wees as hy gesê het dit is 
die Here wat die son om die aarde laat draai, soos wat die slimste 
wetenskaplikes van daardie tyd geleer het? 
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Of sou ŉ predikant in die jaar 1700 dom gewees het as hy geleer het dat God 
die aarde en die ander planete om die son laat draai? Dit sou ook nie. Dit is 
volgens die beste wetenskaplike inligting van sy tyd.  
 

Dit is hoe ons Genesis een moet hoor: dit is ŉ openbaring oor God in die 
beste wetenskaplike inligting van die tyd waarin die skrywer van Genesis 1 
geleef het. 

 
Dit is net soos ons oor die werk van die Here praat in die beste wetenskaplike 
inligting wat ons weer vandag tot  ons beskikking het. 
 
Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het. 
 
 
 
________________________________ 
Handtekening: ouer of voog 
 
 


