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Inhoud Hierdie preek wys hoe die tweede skeppingsgetuienis God openbaar as Skepper en 

ontwikkelaar van sy koninklike park. Die skepping is God se koninklike park. Dit is waar Hy 

Homself as God is soos Hy God is. Die mens is ook geskep om homself as mens te wees 

binne God se koninklike park, sy skepping. Mense is geskep om liggaamlik deel van God se 

skepping te wees – menslike liggaam en liggaamlik mens. Dit is ons ewigheidsbestemming 

om saam met God mens in sy skepping te wees. Daarvoor het Christus as mens uit die dood 

opgestaan – om ons ook weer liggaamlik uit die dood te laat opstaan om deel van die nuwe 

skepping te wees. Die mens wil nie met God mens wees in God se skepping nie. Hy wil God 

uit sy skepping verwyder en isoleer in ŉ gefantaseerde godepark buite die skepping. 

 

Skriflesing Genesis 2: 4 – 25; Handelinge 2: 24 – 36. 

 

Teks Genesis 2: 8 “Die Here God het toe ŉ tuin in Eden in die Ooste aangelê en die 

mens wat Hy gevorm het, daar laat woon.  

 

Tema Die skepping is God se tuiste waar Hy Homself is soos Hy God is en ons 

mens laat wees soos Hy ons mens gemaak het.  

 

1. Genesis 2 is die tweede getuienis in die Bybel oor hoe God Skepper is. I 

 

In hierdie getuienis word die skepping voorgehou as God se koninklike park. God is 

die ontwikkelaar en eienaar van hierdie koninklike park – die tuin van Eden. Die tuin 

van Eden in hierdie getuienis is nie ŉ pretpark vir mense soos die paradys in 

menslike verbeelding gedroom word, en baie keer gepreek word nie. Dit is nie ŉ 

gefantaseerde erotiese tuin waar jy deur God met 70 maagde getrakteer word nie. 

Dit is ook nie tuin soos ons die woord tuin ken as groenetuin of blomtuin nie. Die tuin 

van Eden, God se skepping, is die koninklike park van God as koning. 

 

Ons ken nie meer iets soos koninklike parke nie, maar dit was deur al die eeue heen 

deel van konings se luisterrykheid. Vandag ken ons hierdie koninklike parke as 

nasionale wildtuine soos die Kruger Nasionale Park wat hier deel van ons gemeente 

is. ŉ Koninklike park sal vandag vertaal kan word as privaatwildtuin. Dit is wat hierdie 

getuienis oor God se skepping openbaar: die skepping is God se privaat wildtuin, sy 

koninklike park. 

 

2. Waaroor gaan koninklike parke?  

 

Dit is die plek waar die koning homself kan wees en alles wat in sy park is, net hulle 

self kan wees. Dit is nog steeds die betekenis wat nasionale wildparke vir ons ook 

het.  
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Wat is ŉ mens anders in die wildtuin as wat jy buite die wildtuin is? 

 

Jy kan jouself wees tussen diere en die veld wat sommer net hulle self mag wees. 

Dit is waarvoor ŉ park uitgesonder word. Hier mag die veld, diere en voëls sommer 

net hulself wees. Die veld hoef nie ŉ mielieland of boord te wees nie. Diere hoef nie 

iemand se biltong of potjiekos te wees nie. Hulle vel hoef nie iemand se mat te wees 

en hulle horings nie die handvatsels van botteloopmakers nie. Hulle kop hoef nie 

iemand se trofee te wees of hulle hoef nie te teel te word om iemand se swart 

rooibok, wit springbok of goue Hartebees te wees nie.  

 

Net hulle self, veilig en onbevange! En daarom kan jy as mens ook in ŉ park, veilig 

en onbevange só net jouself wees. 

 

Met hierdie beeld van die skepping as God se koninklike park, word verkondig dat 

God se skepping is sy koninklike park, die tuin van Eden, en in hierdie park is God 

as koning wie Hy wil wees, net Homself as God! Dit is hoe en waar God Homself wil 

wees – in sy skepping. 

 

3. In hierdie getuienis word die skep van die skepping voorgehou as die skep en 

ontwikkeling van ŉ koninklike park. Daarom verskil die fases van ontwikkeling en 

opbou van die skepping in hierdie getuienis heeltemal van Genesis 1 waarin God as 

soewereine Heerser volgens die skeppingskennis van die mens beskryf word. Hier is 

die skep van die skepping, die aanlê en opbou van ŉ wildtuin en word die skepping 

se ontstaan beskryf as die aanlê en ontwikkeling van ŉ wildtuin. 

 

Net soos in Genesis word hier as opening die feitelikheid gestel dat God die aarde 

en die hemel gemaak het, en dat dit woes en leeg was. Hier is “woes en leeg” nou 

egter nou net ŉ leë stuk grond wat gemaak word om as ŉ park ontwikkel te word. 

Net soos in Genesis 1 word die skepping stap vir stap ontwikkel en opgebou. Dit is 

nie sommer net iets wat volledig en klaar daar is nie.  

 

Die eerste noodsaaklikheid vir ŉ nasionale park is water. Sonder water kan daar nie 

iets soos ŉ nasionale park wees nie. Daarom word reënwater en fonteine in hierdie 

getuienis die eerste skepping van God na die aarde en hemel tot stand gekom het. 

Daarmee het God dan die leë grond nou tot vrugbare veld omskep. 

 

Die tweede skepping van God in hierdie getuienis is die man. Vir ŉ wildtuin om te 

ontwikkel het jy eers ŉ veldwagter nodig, voor jy diere kan begin aankoop en aanry. 

Daarom word die man direk na die opbou van die grond tot vrugbare veld gemaak 

om veldwagter in God se koninklike park te wees. 

 

Veldwagters moet versorg word, daarom maak God sy koninklike park ŉ plek waaruit 

en waarvan die veldwagter kan leef. Hy kry die vrugte van die bome as versorging. 
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ŉ Park moet van permanente water voorsien word, daarom skep God riviere as die 

permanente waterkanale vir die opbou en ontwikkeling van sy koninklike park. 

Terwyl God hierdie park ontwikkel weet Hy dat die mens nie alleen kan wees en tuis 

kan wees in hierdie park nie. Hy sal nooit alleen net homself kan wees nie. Hierdie 

park sal nooit sy tuiste kan wees sou hy alleen wees nie. 

 

Terwyl God dit weet, skep God al die diere en voëls vir sy koninklike park en laat die 

mens as sy veldwagter deel word van hierdie veldlewe. Om egter die koninklike park 

vir die mens ook ŉ tuiste te laat wees, skep God dan vir die man ŉ vrou as sy 

lewensmaat in hierdie koninklike park. Nou kan die mens as man en vrou ook net 

homself wees soos god net Homself is in sy park. 

 

4. Dit is hoe God in sy koninklike park, sy skepping, Homself is. Hy maak alles om 

versorg en tuis te wees in sy park. Hy maak sy koninklike park – hulle park. Die 

skepping is ook vir die mens die plek waarin hy homself kan wees. 

 

Dit is net soos ons vandag nasionale wildtuine maak. Ons lê dit aan en ontwikkel dit 

sodat die veld, diere en voëls hulle self kan wees, maar ook die veldwagters. Die 

wildtuin moet vir hulle ook hulle tuiste wees waarin hulle hulself kan wees. 

 

Die mens is bestem om deel van God se skepping te wees, sy koninklike park. Dit is 

die bedoeling van die mens om deel van die skepping te wees. Om deel van die 

skepping te wees, is hoe God die mens mens laat wees. 

 

Die vrou vir die man maak die park volledig – ŉ park waarin God Homself kan wees 

en die mens homself as mens kan wees. Eers in die eenheid man en vrou, kan die 

mens volledig self mens wees binne God se skepping. 

 

5. Elke deel van hierdie getuienis van die skepping van die mens bevestig die 

aardsheid van die mens! 

 

Die mens se liggaam is gevorm uit die stof van die aarde. Hy is nie met bo-natuurlike 

en goddelike stof aanmekaar gesit nie. Uit die rooigrond van die aarde is die mens 

se liggaam gevorm. Die woord mens in Hebreeus is Adam en die woord grond is 

Adama. Daarom word in 3 vers 17 gestel dat die mens uit grond is en weer grond 

word – Adam uit Adama. 

 

Uit die grond van die aarde gemaak om deel van die aarde te wees! Dit is die 

karakter en bestemming van die mens. Die mens is bedoel om liggaamlik mens te 

wees, liggaamlik deel van die skepping. Die mens is en sal nooit bestem wees om ŉ 

bo-aardse wese te wees sonder ŉ aardse liggaam buite die skepping nie.  
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Liggaamlik mens, liggaamlik deel van die park van God, sy park waarin Hy Homself  

as God kan wees binne en met sy skepping – die mens. Die skepping is gemaak as 

die park waarin God met die mens as deel van sy skepping wandel. 

 

5. Die aardsheid van die mens word ook uitgewys in hoe die vrou uit die man 

gemaak is. Werklike tuiswees as mens vind die man alleen is die liggaamlikheid van 

sy vrou en ook andersom. 

 

Die vertelling van hoe God die vrou uit die man gemaak het, moet ons sien in die 

kontras van al die ander skeppingsverhale van al die afgodsdienste rondom Israel. In 

hierdie verhale word die mens uit God se goddelikheid gemaak. Die mens en die 

aarde is die maaksel van die seksuele verkeer van gode! Daarom is die mens 

hierdie afgode se gelyke. 

 

Hier openbaar God in sy Woord dat die man is uit stof gemaak en die vrou uit die 

man, ook stof uit stof, maar op so wyse dat die man van sy vrou sê: Dit is nou 

eindelik been van my been en vlees van my vlees. Dit is die man se gelyke, nie God 

nie, maar sy vrou. (vers 18.)  

 

God het die mens so gemaak dat hy sy vervulling vind in sy liggaamlikheid as mens: 

in die eenheid om saam liggaamlik man en liggaamlik vrou te wees! Daarvan is elke 

kind wat gebore word ŉ getuienis: saam liggaamlik mens in God se skepping, so kan 

ons onsself wees as mens – liggaamlik in mekaar een en vervuld. Dit is hoe ons in 

God se park onsself mag wees – liggaamlik mens. 

 

6. Sonder skaamte! Sonder skaamte mens soos God ons gemaak het om mens te 

wees! 

 

Sonder skaamte vir wat?  

 

Die wyse waarop God die mens deel van sy park gemaak het, word in vers 7 in die 

1953 vertaling so gestel: “En die Here God het die mens geformeer uit die stof van 

die aarde en in die neus die asem van die lewe geblaas. So dan het die mens ŉ 

lewende siel geword.” Die 1983 vertaling stel dit só: “Die Here God het toe die mens 

gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ŉ 

lewende wese geword het.” 

 

Ons menslikheid is deur God geskep. Liggaamlik gemaak uit die stof van die aarde, 

maar menslik. Die uitdrukking lewende wese of lewende siel dui op die mens se 

menslikheid. Hierdie andersheid van die mens binne God se skepping, om menslik 

mens te wees, is hoe God ons gemaak het. Daarom word gewys dat God hierdie 

lewensasem in ons ingeblaas het. Hy is die bron, die oorsprong en die Maker van 
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menslike lewe. Menslike lewe en om liggaamlik mens te wees, is hoe God ons 

maak.  

 

Ons menslikheid is nie ŉ engelagtigheid van ŉ ander wêreld nie. Ons menslikheid is 

nie ŉ geestelikheid uit ŉ bo-aardse ruimte nie. Ons menslikheid is nie ŉ goddelikheid 

uit die hemel waar God buite sy skepping God is soos alle ander gode nie. Nog 

minder is ons menslikheid ŉ afwyking en misvorming van ons liggaamlikheid wat nie 

inpas in God se skepping nie. 

 

Geskep om liggaamlik mens te wees en menslik liggaamlik te wees! 

 

Sonder skaamte vir ons liggaamlikheid kan ons ten volle in God se skepping, 

liggaamlik mens wees en menslik liggaamlik wees. Ons liggaamlikheid is hoe ons 

menslik deel van God se park is en onsself kan wees in sy park. Ons menslikheid 

vervreem ons nie van ons liggaamlikheid en ons liggaamlikheid vervreem ons nie 

van ons menslikheid nie. 

 

Sonder skaamte kan ons liggaamlik mens wees in God se skepping – uit stof maar 

mens! Nie skaam vir ons liggaamlikheid nie en nog minder skaam vir ons 

menslikheid. 

 

7. God maak sy skepping sy koninklike park. Dit is in sy skepping dat God Homself 

as God is soos Hy God wil wees. God het nie ŉ ander woonplek waarin Hy meer 

Homself is en wil wees as binne sy skepping nie. 

 

Binne sy koninklike park is God wie Hy is! Skepper en Here! 

 

Dit is nie toevallig nie dat in hierdie getuienis God elke keer aangewys word met die 

benaming: “Here God! God word nie in Genesis 1 so aangewys nie. Dit is net in 

hierdie getuienis wat dit twintig keer so gebruik word. In hierdie getuienis is dit net 

die slang en vrou wat net van “God” en nie van “Here God” praat nie. Elke 

aanduiding van God in hierdie vertelling noem Hom “Here God”. In die eerste vyf 

boeke van die Bybel kom hierdie gekombineerde naam nog net in Exodus 9 vers 30 

voor. 

 

Die woord “Here” is die benaming van God in Eksodus 3: 14 “Ek is wat Ek is.” Dit is 

hoe God Hom as die Here van sy genadeverbond bekend gemaak het. Hy is wat Hy 

is en wat Hy is, is liefde. 

 

Waar is God wat Hy is? In sy skepping, in sy koninklike park. Daarom word God in 

hierdie getuienis aangedui as Here God, die Skepper. In sy skepping is God wat Hy 

is. Is Hy wat Hy wil wees. Nie buite sy skepping iewers anders nie. 
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Die aanspreekvorm “Here God”, is presies hoe Tomas Jesus Christus aanspreek in 

Johannes 20 vers 28 as hy Hom ontmoet na sy opstanding uit die dood: “En Tomas 

sê vir Hom: My Here en my God!” Dit is ook hoe Lukas Jesus aanwys aan die 

regterhand van die Vader: “God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en 

Christus gemaak. 

 

Die skepping is die Here Jesus se koninklike park waarin Hy Homself as Skepper 

tuis is en sy skepping ons tuiste maak. Dit is wie die Here Jesus nog vandag is, 

eienaar van sy skepping, sy koninklike park waar Hy Homself is soos Hy God is en 

wil wees. 

 

8. God is nie soos al die afgode wie se tuiste ŉ godewoning buite die skepping is nie. 

Dit is ŉ kenmerk van al die afgodsdienste dat hulle ŉ paradys droom buite God se 

skepping wat God se volmaakte blyplek sou wees. 

 

In die Griekse afgodsdiens was Olympus die blyplek van die gode, terwyl die mense 

die aarde bewoon het. In ons eie Germaanse verlede was Valhalla die blyplek van 

die Germaanse gode. Dit is die plek van geluksaligheid waarna jy gaan na jou dood. 

Dit is in hierdie godeblyplek buite die skepping waarin mense hul self kan wees 

saam met hulle afgode. 

 

Dit is totaal anders as hoe God Homself in sy Woord vir ons openbaar. God is 

Homself soos Hy God wil wees in sy koninklike park – sy skepping. God is nie 

Homself buite die skepping nie. Hy is Homself binne sy skepping. Die mens is ook 

gemaak om homself as mens te kan wees binne God se tuin, sy skepping. Hy is nie 

gemaak om homself buite die skepping in ŉ godepark te wees nie. 

 

Dit is ŉ totaal valse beeld wat geskep word dat God se koninklike park vir Homself 

verlore gegaan het met die mens se sonde. So asof God die mens binne die 

skepping gelos het en Homself as God van sy skepping onttrek het weens die mens 

se sonde. Die mens se sonde het nie God onteien van sy koninklike park, sy 

skepping nie en nog minder het God nie sy koninklike park aan die mens geabdikeer 

nie. Vir God is sy skepping nog steeds sy koninklik park waarin Hy is wie Hy wil 

wees – Here God van sy skepping. Die sonde het gemaak dat die mens sy posisie 

as veldwagter verloor het, nie dat God sy park verloor het nie. 

 

9. Ons moet Jesus Christus as Here en God ontdek! 

 

Dit is wie Hy volgens die geloofsbelydenis van Tomas en die aankondiging van 

Petrus se preek in Handelinge 2 is. Jesus Christus is self wie die Here en God van 

sy skepping is. Hy is die Here van sy koninklike park volgens Genesis 2 – Hy is wie 

Hy as Here is en wil wees binne sy skepping, nie in ŉ geluksalige godewoning buite 

sy skepping nie. 
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Wie Christus so as Here ontdek, sal weer die plek wat Hy vir ons in sy skepping gee 

kan terug vind. Die Here Jesus het ons gemaak om skaamteloos liggaamlik mens te 

wees en skaamteloos menslike liggaam te wees. 

 

Wie Christus weer so as Here en God van sy skepping ontdek, self Skepper, sal 

weer die werklike betekenis van Christus se sterwe en opstanding kan vind. Die 

Here het as mens uit die dood opgestaan om werklik weer liggaamlik mens te wees, 

na Hy dood was. Dit is hoe Petrus dit preek met die woorde: “Hy is nie aan die 

doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie.”  

 

Opgestaan om liggaamlik mens te wees sodat Hy as Here en God ons weer 

liggaamlik mens kan laat wees in sy nuwe skepping, sy nuwe hemel en aarde. 

Christus maak ons nie deel van die godeblyplek buite God se skepping nie. Hy maak 

ons weer liggaamlik mens van die nuwe hemel en nuwe aarde. Liggaamlik deel van 

sy skepping! 

 

Ons is bestem om vir ewig mens te wees in die koninklike park van Jesus Christus te 

wees, sy skepping. Bestem om ewig liggaamlik mens en menslike liggaam te wees – 

nooit engelagtig, goddelik of geestelik nie. 

 

Skaamteloos oor ons liggaamlikheid as mens en skaamteloos oor ons menslike 

liggaam.  

 

10. Ons as gelowiges is nie skaam om mens te wees nie, gemaak uit die stof van die 

aarde. Ons het amper nie meer begrip vir die belydenis dat ons uit die stof van die 

aarde gemaak is nie.  

 

Uit de grond waaruit alle plante voorgespruit het en uit die grond waaruit diere 

gevorm is! Om ons nie te skaam vir ons menslikheid nie beteken dat ons nie skaam 

is om uit die grond gemaak te wees waaruit plante voortkom en diere uit gevorm is 

nie. Ons deel dit met diere en plante om uit dieselfde grond gemaak te wees en voor 

te gekom het.  

 

Skaamteloos mens uit die aarde bestem vir die aarde! 

 

Ons mag ons self nooit skaam om deel van dieselfde skeppingstof te wees as 

waarvan God plante en diere gemaak het te wees nie. Ons deel hulle aardsheid met 

hulle. Daarom mag onsself ook nie skaam om deel van die evolusie van die mens te 

wees uit die proses van lewe soos ons dit al meer uit die skepping raaksien nie. 

 

Ons mag nie skaam wees om liggaamlik uit dieselfde stof gevorm te wees as waaruit 

diere gevorm is nie. Broers en susters ons deel meer as 90% van die chromosome 
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van die sjimpansees. Geskep uit dieselfde grondstof! Hierdie liggaamlikheid is nie 

ons skande nie, dit is ons trots. Dit is hoe ons deel van God se koninklike park 

gemaak is en vir altyd sal wees – liggaamlik mens. 

 

11. Om liggaamlik mens te wees beteken nooit dat ons ape is met groter breine nie. 

Toe God ons in sy evolusieproses mens gemaak het, het Hy ons nie net groter ape 

gemaak nie. Hy het ons mens gemaak. Hy het die lewensasem om mens te wees in 

ons ingeblaas. Ons menslikheid is deel van God se skepping. Net soos hierdie 

skepping nie net uit gasse bestaan nie, maar ook uit vaste stowwe, so is bestaan 

hierdie skepping nie net uit dierselle nie, maar ook uit die menslikheid van die mens. 

 

Liggaam, ja, maar altyd liggaamlik mens! 

 

Daarom is ons ook nooit vir ons menslikheid skaam nie. 

 

Ons menslikheid maak ons nie skeppingsvreemd nie. Dit is nie ŉ fout in ons evolusie 

nie. Alles in ons menslikheid soos God dit geskape het, maak God se skepping 

volkome. 

 

Dit is juis die doel van Christus se lyding en opstanding as mens uit die dood – om 

ons weer skaamteloos mens te maak. Skaamteloos vir ons liggaamlikheid as mens 

verwag ons die opstanding van ons liggame uit die dood om weer deel van God se 

koninklike park te wees – liggaamlik mens in sy skepping, sy nuwe hemel en aarde.  

 

Skaamteloos vir ons nuwe menslikheid!  

 

Dit is ons hoop om vir ewig met God mens te wees in sy skepping. Want dit is in sy 

skepping dat Hy as Skepper homself is soos Hy God wil wees. Dit is in sy skepping 

dat Hy ons maak om onsself te wees as mens soos mense bedoel is om te wees.  

 

Nie geeste in ŉ goddelike blyplek buite die skepping nie! Nie Valhalla nie! Nie 

Olympus nie en nog minder ŉ geestelike blyplek van mense wat geeste en goddelike 

engelagtige figure geword het om met God buite sy skepping te bly nie. 

 

Skaamteloos mens, liggaamlik mens net soos Christus, met God in sy skepping. 

Want dit is die park waar God is soos Hy God is en die plek wat Hy vir mense 

gemaak het om net te wees wat hulle is – mense! 

 

12. Die grootste probleem wat ons het met ons kennis van hoe God ons deur 

evolusie tot mense ontwikkel en geskape het, is ons valse mens- en wêreldbeeld. 

 

Ons wil nie ons liggaamlikheid aanvaar nie! Ons is skaam vir ons menswees soos 

God dit gemaak het. Ons wil ook nie hierdie skepping as ons ewige bestemming 
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aanvaar nie. Ons is gemaak en sal weer oorgemaak word om ewig mens in God se 

koninklike tuin, sy skepping te wees. 

 

Ons wil vir ons ŉ geestelike, in die sin van goddelike bestemming buite God se 

skepping sien. Daarom leef baie van ons met hierdie verwronge beeld dat God sy 

koninklike park gaan kom vernietig om ons na ŉ godetuin, ons eie Christelike 

Valhalla en Olympus toe te vat. Hy kom nie sy koninklike park vernietig nie. Hy kom 

dit nuut maak. 

 

Kom ons hoor weer die evangelie en vind ons menslike bestemming: Hy het uit die 

dood opgestaan om vandag liggaamlik mens te wees, “Voel aan My en kyk! ŉ Gees 

het tog nie vleis en bene soos julle sien Ek het nie. (Lukas 24: 39) 

 

Hy kom weer om ons uit die dood uit te laat opstaan, ons glo aan die 

wederopstanding van die vlees. Om liggaamlik soos Hy weer mens te wees in sy 

koninklike park – sy skepping. Want in sy skepping is Hy wat Hy is en laat Hy ons 

wees wat ons is – mens vir met God met God in sy skepping! 


