
Maandag 

Genesis 2 openbaar dat 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. Hierdie getuienis hou 

die skepping voor 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 ook nie ŉ tuin soos ons tuine ken as 

groenetuine of blomtuine nie. Die tuin van Eden, God se skepping, is die koninklike 

park van God as koning. Vandag ken ons hierdie koninklike parke uit die Bybelse tyd 

as nasionale wildtuine soos die Kruger Nasionale Park. 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 privaatwildtuin, sy koninklike park. ds. Petrus Kriel  

 

Dinsdag 

Genesis 1 wys dat God die skepping volkome gemaak het met die simboliek van ŉ 

sewedae week. Genesis 2 wys dat God die volkome tuiste vir die mens met God 

gemaak het deur die simboliek ŉ koninklike park. Daarom is die ontwikkelingsorde 

van die skepping in Genesis 2 die van die aanlê van ŉ nasionale park. Eers is dit net 

leë woeste grond (2:4b), dan moet eerste water gemaak word voor enige iets anders 

waaruit die veld voortspruit (2:6), dan moet daar eers ŉ veldwagter gemaak word vir 

die opbou van die park, wat die skep van bome insluit (2:8), dan moet die park van 

waterkanale, riviere, voorsien word (2:10), daarna kan die park met diere en voëls 

volgemaak word. (2:19) Na die park klaar gevorm is, kan die park vir die mens 

volkome gemaak word deur ŉ lewensmetgesel (2: 21) met wie hy ŉ gesin kan hê. So 

maak God sy koninklike park, die skepping, die volkome tuiste vir die mens saam 

met God. Ds. Petrus Kriel.  

 

Woensdag 

In Genesis 2: 4 – 3: 24 word God twintig keer met die benaming “Here God” 

aangedui. Dit is uniek vir ŉ getuienis in die BybelDie woord “Here” in die benaming” 

Here God” 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. 

Genesis 2 wys dat God is wat Hy is, in sy skepping, in sy koninklike park. In sy 

skepping is God wat Hy is en wil wees, nie buite sy skepping iewers anders nie. Die 

aanspreekvorm “Here God”, is presies hoe Tomas Jesus Christus aanspreek in 

Johannes 20 vers 28. 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. ds. Petrus Kriel.  

 

Donderdag 

Genesis 2 wys dat dit mense se ewigheidsbestemming is om mens met God in sy 

skepping te wees, veldwagters in sy koninklike park. Die mens is nes diere 

liggaamlik uit dieselfde stof van die aarde gemaak. Ons menslikheid skep God ook 



om deel van sy skepping te wees. Daarom is die mens in die Hebreeus “Adam” uit 

grond “Adama”. Die man se gelyke is sy vrou, been van sy been en vleis van sy vleis 

(1953 vertaling), nie God nie. God het die mens so geskep dat die mens net 

liggaamlik ten volle mens kan wees binne God se skepping, nooit as ŉ geestelike- 

goddelike wese buite God se skepping nie. Christus herstel ons 

ewigheidsbestemming om deel van God se skepping te wees deur uit die dood op te 

staan en vandag weer liggaamlik mens te wees. (Luk 24: 39) So sal Hy ons weer 

liggaamlik mens laat wees in die nuwe hemel en aarde. (1 Kor. 15), God se nuwe 

skepping. Ons sal nooit geeste of engele in ŉ ander bedeling buite sy skepping wees 

nie. Ons skaam ons nooit vir ons liggaamlike menswees nie. ds. Petrus Kriel 

 

Vrydag 

Genesis 2. God het ons gevorm uit die grond waaruit alle plante voorgespruit het en 

waaruit diere gevorm is! Ons deel met diere en plante dieselfde skeppingsstof. 

Daarom mag ons onsself nie skaam om deel van die evolusie van die lewe te wees 

soos ons dit al meer uit die skepping raaksien nie. Ons deel meer as 90% van die 

chromosome van 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. Om liggaamlik 

mens te wees beteken nooit dat ons ape is met groter breine nie. God het ons deur 

sy evolusieproses mens gemaak, nie net breingroter ape nie. Ons menslikheid is 

deel van ons skepping deur God se evolusieproses, nie ŉ fout in die evolusie nie. 

Liggaam, ja, maar altyd liggaamlik mens! Daarom is ons die veldwagter van God se 

wildtuin, sy skepping, en nie net nog ŉ dierlike spesie daarin nie. ds. Petrus Kriel  

 


