
Skriflesing: Gen 1:26-31 

  

As die Here ons spaar gaan ons oor so bietjie minder as maand tydens die oggenddiens van 21 Julie 2013 

biddend soek na God se droom vir Kraggakamma gemeente. 

In voorbereiding daarvoor gaan ons in die vakansie-eredienste kyk na sy wil of plan met ons. Ons begin 

vanoggend by Genesis 1:26-31. Terwyl ons lees, hou dit in gedagte dat tussen die Hebreeuse woorde vir 

beeld of verteenwoordiger van God nie betekenisverskil is nie. 

 

Tema: God se wil is dat ons sy verteenwoordigers sal wees. 

Lees Gen 1:26-31 

 

1. God het ons na sy beeld gemaak.  

Ons is geskape na die beeld van God. Baie van ons emosies en eienskappe weerspieel iets van God. 

Hierin vind ons ons waarde. Ons is deur God na sy beeld geskep. Aan die einde van die sesde 

skeppingsdag het God na ons gekyk en dit was goed.   

Saam met Dawid kan elkeen v ons in woorde v Ps 8:4-10 bely:  

As ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, melkwegstelsels en miljoene 

sterre, snak ek na my asem as ek sien hoe piepklein die mens regtig is. 

En tog, hoeveel gee u nie om vir hierdie piepklein mensie nie! 

Dink net: U sorg vir hom. Hy is vir U baie belangrik. 

U het hom so belangrik gemaak dat hy amper soos U is; 

U behandel hom soos ‘n koning; U gee ‘n baie hoë posisie aan hom.  

U wil hê dat die mens oral moet wys hoe groot u is. Hy is mos u verteenwoordiger. 

U laat hom soos ‘n groot leier oor U handewerk regeer. Hy moet vir alles sorg wat U gemaak het.  

Veral die diere is van hom afhanklik.  

Here, God, hoe groot is u nie; U word oor die hele aarde geprys! (die Boodskap)  

Ons lees in die Nuwe Testament dat ek en jy oneindig baie waarde by God het. Ons is ten duurste gekoop 

deur die bloed van sy eie Seun. 

 

As gelowige mens kan ons nie anders as om positief te wees oor onsself en ons vermoëns nie. Ons is klein 

en verganklik, maar nie waardeloos nie. Ons is gemaak na die beeld van God. Ons is verteenwoordigers 

van God.     

        

2. God het ons geskep om sy verteenwoordigers te wees 

Wat is ‘n verteenwoordiger? Kom ek verduidelik dit so. As ek ‘n kledingstuk met ‘n springbok embleem 

daarop aantrek, verteenwoordig ek die springbokke. Ek ondersteun net vir hulle en geen ander 

internasionale span nie. My bloed is groen. 

 

Ek is God se verteenwoordiger. Hy is die magtige Skepper en my Koning. Hy stuur my uit. Ek staan in sy 

diens. Ek kry my opdragte van God. Ek dien net vir Hom. Ek leef soos Hy wil. Ek doen aan Hom 

verantwoording. Ek doen nie wat mense vra nie, ek doen wat God wil.  Ek is nie hier om mense gelukkig 

te maak nie, ek is hier om God gelukkig te maak. 

 

As sy verteenwoordiger tree ek namens en soos die Here op. Ek maak iets van Hom sigbaar. Ek gaan met 

God se skepsels en skepping om soos Hy daarmee omgaan. 

Ons sien in Gen 1 om God se verteenwoordiger te wees beteken 3 dinge:  

2.1 God se verteenwoordigers heers, soos Hy, oor die skepping. 

Ons lees in Gen 1:26 en 28 dat ons moet heers. Ons moet die aarde bewoon, bewerk en bewaar. In Ps 8 

staan daar: “U laat hom soos ‘n groot leier oor U handewerk regeer. Hy moet vir alles sorg wat U gemaak 

het. Veral die diere is van hom afhanklik.”  

 

Die skepping is deur God aan ons geleen. Ons leef in ‘n wêreld wat in sy drang na rykdom en gemak die 

skepping beskadig, uitbuit en besoedel. 

 



Christene word soms daarvan beskuldig dat ons verantwoordelikheid teenoor die natuur nie as as deel van 

ons godsdiens sien nie en dat ons, meer as ander godsdienste, die natuur versteur en beskadig. 

Natuurbewaring begin nie by ‘n staatsdepartement nie. Dit is God se opdrag aan elkeen van ons. As 

verteenwoordiger van God kry ons baie duidelike sy opdrag om namens hom oor sy skepping te heers 

 

Ons lees verder:                                                                                              

2.2  God se verteenwoordigers moet sorg vir ‘n nageslag wat Hom ken en dien. 

‘n Kind is God se besluit. Ons kry nie net kinders nie. Kinders is God se geskenk aan ons. Dit is deel van 

God se plan met my lewe. Hy leen sy kinders aan my en ek moet hulle grootmaak as verteenwoordigers 

van God. 

 

Ons sien laastens dat: 

2.3 Ons as God se verteenwoordigers in ‘n verhouding met mekaar en met die wêreld staan. 

Daarom het Hy ons onder andere man en vrou gemaak. Ons staan in ‘n verhouding met mekaar. Ons moet 

mekaar liefhê. As God se verteenwoordigers, moet ons  hierdie produk van Hom gaan uitleef. Joh 13:34-

35 is maar een van die baie teksgedeeltes waarin ons daarvan lees as Jesus sê: “Ek gee julle ‘n nuwe 

gebod: Julle moet mekaar liefhê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar 

liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van my is.” 

In Ges 223:2 se laaste 2 reëls sing ons: “Hoe sal hul ‘n Christen meet? Aan ons liefde sal hul weet!” 

 

Ek en jy is die verteenwoordiger van God wat liefde is. Ons moet, soos Hy, liefde leef. Liefde leef 

teenoor almal begin by God en vloei deur by my na die huisgesin wat Hy aan my geleen het. Vandaar 

kring dit uit na die vreemdelinge, armes, verlore sondaars, verdruktes, die ellendiges, verworpenes, 

verlorenes, tot by my vyand. Ook hulle is na die beeld van God gemaak. In uitreik en help, omgee en bid 

moet ek teenoor almal sy liefde gaan leef.  

 

Om God se verteenwoordiger te wees, om te heers oor die skepping, te sorg vir sy nageslag, te leef en lief 

te hê soos Hy is nie vir ons as mense moontlik nie. Gen 1 is geskryf voor die sondeval. God se beeld in 

ons is beskadig deur sonde. Ek en jy kan nie leef as sy verteenwoordigers nie. Maar God vra nooit van 

ons wat Hy nie eers gee nie. 

God stel ons nie net aan nie,  

3. God maak vir my en jou sy verteenwoordiger. 

God het deur sy Seun en Gees sy beeld in ons herstel. Hy maak dit vir ons moontlik om te kan leef soos 

Hy. 

 

Ander as die res van die skepping kan ons as sy verteenwoordigers nie net in verhouding met mekaar 

staan nie, nog belangriker, ons kan in verhouding met Hom staan. In geloof aan Hom oorgee kan ons 

saam met Johannes die gebed van Joh 3:30 bid: “Hy moet meer word en ek minder.” 

 

As ons so biddend aan Hom oorgee, sal ons nou saam met Paulus in die woorde van Gal 2:19-20 kan 

bely: “ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my 

lewe” Christus het oorgeneem in my lewe, die Heilige Gees het my nuut gemaak, daarom kan ek as God 

se verteenwoordiger leef. 

 

Afsluiting 

Daar is vandag baie mense wat vra: “As God my liefhet en soveel vir my omgee, waar is Hy, waar is sy 

liefde?” 

God het nie ‘n plan B nie of impakspelers vir later op die bank nie. God het net vir ons. God word vandag 

deur my en jou in die wêreld verteenwoordig. Ek en jy moet nie vra waar liefde is en waarom daar so min 

liefde oor is in wêreld nie. Ek en jy moet sy liefde en omgee teenoor mekaar en daar buite gaan leef. 

Hyself, deur Jesus en die Heilige Gees maak dit vir elkeen van ons moontlik om só sy verteenwoordigers 

te wees. 

Amen 

 


