A GOD EN SKEPPING
❖ ‘n Volmaakte Skepper
— Die skepping openbaar verskeie eienskappe van God:
(1) 'n Magtige God: Hy het gespreek en alles is volmaak geskape (Genesis 1:3, 6, 9, 11,
14, 20, 24; Psalm 29).
(2) 'n Toegewyde God: Hy was nie ver nie, maar het naby aan Sy skepping gekom,
daarmee gepraat en dit aangeraak (Genesis 1:28-30; 2:7).
(3) 'n God van orde: Hy het nie lukraak geskep nie. Elke kreatiewe daad het die volgende
een tot gevolg gehad, tot die volmaakte hoogtepunt (Job 34:13).
(4) 'n Skeppende God: Hy het nie alles dieselfde kleur of vorm geskep nie, maar "volgens
hulle soorte". Elke lewende wese is anders (Genesis 1:21, 24).
(5) 'n God van verhoudings: God het 'n verhouding tussen die mens en die ander
lewende wesens gevestig. Hy het ook "in die tuin gewandel” (Genesis 1:28; 3:8).
❖ 'n Volmaakte wêreld
— God het Sy skepping tydens die skeppingsweek hersien, en Hy het bevestig dat alles
"goed was” (Genesis 1:10, 12, 18, 21, 25).
— God was tevrede met Sy skepping. Alles was pragtig en funksioneel, voortreflik ontwerp,
prakties en vol lewe en kleur.
— Wie was die begunstigde van so 'n pragtige geskenk? Ons is. Selfs ná duisende jare van
agteruitgang, kan ons nog die wonders van die skepping sien en uitroep: Hoe groot is
ons God!
❖ 'n Volmaakte rentmeester
— God het die skepping aan die volmaakte rentmeester toevertrou: die mensdom.
— Hy het hulle as leiers aangestel en versorgers van die diere en die natuur (Genesis 1:28;
2:15).
— Sonde het nie hierdie verantwoordelikheid verander nie. Ons is steeds verantwoordelik
vir die versorging en behoud van die Skepping, insluitende diere en natuur.
B GEBROKE VERHOUDINGS
❖ Mensdom en Aarde
— Anders as die res van die skepping is Adam en Eva morele vermoëns gegee, sodat hulle
hul eie besluite kon neem.
— Hierdie vermoë is aan ander wesens wat God voorheen geskep het gegee, soos engele.
Lucifer het hierdie vryheid gebruik om teen God te rebelleer en het besluit om sy
opstand uit te brei na die nuutgeskepte wêreld.
— Adam en Eva het Satan se insinuasie aanvaar en sodoende hul verhouding met God, met
mekaar en met diere en natuur verbreek (Genesis 3:8, 12, 18; 9:2).
❖ Mensdom en hul bure
— God het alle mense geskape (Job 10:8-12). Almal is God se skepping en verdien ons sorg
en respek.
— Elkeen het die reg om te weet dat God hulle liefhet, om te weet van Sy offer en die
erfenis wat Hy vir hulle voorberei het.
— Hy het ons ook gevra om te sorg vir Sy skepsels. Ons is die bewakers van ons broers en
susters.

