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Inleiding 
 

Kom, word God se Aardversorgers! 

Die aarde en alles wat daarop is, ... álles behoort aan die Here. (Ps. 24) 
 

 

SY'S AL WAT ONS HET 

 

Iewers klink die eggo 

Nog 'n skoot uit 'n geweer 

Iewers vlug daar diere 

En 'n groot boom val neer 

Iewers in die verte 

Word nog 'n stad gebou 

Iewers vaar 'n vragskip 

Oor die see se laaste blou 

 

En iewers onder alles 

Sug moeder aarde swaar 

 

Sy kyk oor haar skouer 

Sy tel nog 'n jaar 

Sy dink aan toe sy jonk was 

En mooi en sonder pyn 

Maar nou is dinge anders 

Sy voel die lewe verdwyn 

 

Sy vryf haar moeë bene 

Sy't 'n lang pad geloop 

Sy wonder oor haar kinders 

Dis haar heel laaste hoop 

Sy vou haar hande saam 

Soos 'n eensaam gebed 

O, wanneer gaan ons leer 

Sy's al wat ons het 
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Moeder aarde draai haar om 

Uit die son se ergste brand 

En sy droom van digte woude 

En haar oë waai vol sand 

Sy soek na haar kinders 

Maar hul dans nou met musiek 

Langs duisend vuil riviere 

Langs berge van plastiek 

 

Refrein 

 

 

(Woorde en musiek: Nataniël) 

 

 

Ons bely dat ons uitermate sondig deur mekaar 

en die aarde wat ons onderhou, 

daagliks onberekenbaar te beskadig en te vernietig 

deur wat ons doen en wat ons versuim om te doen. 

 

Skuld, ons dra skuld. 

Ons dra almal groot skuld. 

 

Wees ons genadig. 

Wees ons arme stommerike genadig! 
 

(Erkenning: MI(SA), Die Nuwe Verbond: Krog e.a.) 

 

 

 

 

Ons steel die toekoms van ons kinders en kleinkinders deur ons ongeërgde houding teenoor 
die skepping. Luister na die Sweedse tieneraktivis, Greta Thunberg, by 
https://youtu.be/M7dVF9xylaw wat wêreldleiers aanspreek oor hul verantwoordelikheid 
teenoor die aarde. 
 

 

 

https://youtu.be/M7dVF9xylaw
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Hoe lyk die aarde rondom ons? 

“If the current trend continues, there could be more plastic than fish (by weight) in the ocean 
by 2050.” (Bron: The New Plastics Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sixth Global Environmental Outlook: Africa region gee ’n deeglike oorsig oor die 
toestand van die aarde en spesifiek ons kontinent, Afrika. Dit is beskikbaar by 
https://www.unenvironment.org/regions/africa.   

 

In Die Burger van 20 Maart 2019 is daaroor verslag gedoen. Dit sê kortliks die volgende oor: 

Werksgeleenthede 

Omgewingsbeskerming en sakeondernemings wat op die omgewing geskoei is, is ’n 
massiewe bron van werkskepping. Meer geld word nou in die sektor vir hernubare energie 
belê as in die fossielbrandstofsektor. In Afrika suid van die Sahara het beleggings in 
sonkragmaatskappye tussen 2013 en 2016 tienvoudig toegeneem. 

Besoedeling 

• Die dood van 9 miljoen kinders en jongmense in 2015 kon direk met besoedelde lug 
verbind word. 

• Grond- en waterbesoedeling, asook die skaarsheid van grond en water, dra by tot konflik 
en migrasie. 

https://www.unenvironment.org/regions/africa
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Klimaatsverandering 

• dra by tot omgewingsvlugtelinge wat lande se stabiliteit bedreig en tot oorloë kan lei. 

• dra by tot omgewingsverandering. Selfs al word geen kweekhuisgasse meer in die 
atmosfeer vrygestel nie, sal klimaatsverandering voortduur. 

Ekonomiese ontwikkeling 

Die produksie van goedere en internasionale handel dra by tot 30% van alle kweekhuisgasse 
(CO2) wat in die atmosfeer vrygestel word. 

Afval 

Elektroniese afval is besig om een van die grootste afvalstrome ter wêreld te word.  In 2016 
is 44,7 metrieke ton e-afval gegenereer. Dit word toegeskryf aan die feit dat elektroniese 
maatskappye wat rekenaars en selfone vervaardig die produkte nie maak om ‘’n leeftyd’ te 
hou nie. Die gevaar van e-afval is dat ontwikkelde lande hul e-afval na ontwikkelende lande 
‘uitvoer’. 

Chemikalieë 

Die moderne mens leef in ’n wêreld waar die produksie van chemikalieë vinniger plaasvind 
as wat bepaal kan word wat die impak daarvan op hul gesondheid en die omgewing is. 

Biodiversiteit 

• Die verslag wys daarop dat biodiversiteit in ’n krisis verkeer weens habitatvernietiging, 
klimaatsverandering, direkte eksploitasie, indringers en die gebruik van onkruid- en 
insekdoders. 

• In die oseaan word visbronne oorbenut.  

• Verhoogde temperature is besig om graslande in woestyne te verander. 

 

 

DIE ‘KROON VAN DIE SKEPPING’ WORD DIE VERWOESTER VAN DIE AARDE. 

Die antroposentriese benadering (mensgesentreerdheid) tot die mens-aardeverhouding het 
tot die vernietiging daarvan bygedra. Binne die kerk het die teologie van die mens as die 
kulminasie van God se skeppingsdaad en met die opdrag om die aarde te onderwerp, ook 
gelei tot ’n ongeërgdheid en ’n roekelose uitbuiting en oorbenutting van die bronne van die 
aarde.  

Ernst Conradie vra in sy boek, Rus vir die hele Aarde, die vraag wat die ekologiese katastrofe 
veroorsaak het. Saam met die wetenskap, tegnologie, industrie en kapitalistiese ekonomie is 
hy van mening dat ons Christelike godsdiens self ook dalk daarvoor verantwoordelik is. 

In die Genesis-verhaal word die mens as “beeld van God” opgeroep om oor die aarde te 
“heers” en dit te “onderwerp”. Dit het die mens die verskoning gegee om die aarde se 
natuurlike hulpbronne vir eie gewin uit te buit en te vernietig. Die Christelike kerk en 
teologie het deur die eeue in so ’n mate op die heil van die individuele mens gekonsentreer 
dat die indruk uiteindelik gelaat is dat die natuur geen ander doel dien as om die heil van die 
mens te bevorder nie.1  

                                                           
1  Conradie E Rus vir die hele Aarde (Lux Verbi Kaapstad 1996) 34, 35. 
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Die ekologiese krisis van die twintigste eeu het ons by ’n nuwe Copernikaanse omwenteling 
gebring. Ons moet nou erken dat die mens ook nie die middelpunt van die aarde is nie. Ons 
is ook nie noodwendig die “kroon” van die skepping nie! Die mens se arrogansie oor sy plek 
in die skepping moet plek maak vir nederigheid teenoor, en respek vir, die aarde. Plante en 
diere kan heel goed sonder ons mense klaarkom en floreer, maar sonder plante en diere en 
die lewegewende suurstof wat ons vrylik inasem, sal ons gou-gou omkom.2 

Alternatiewe benaderings tot die ekologie: 

Die Eko-sentriese benadering: Bewaring ten alle koste. Dit neem nie die sosio-ekonomiese 
behoeftes van mense in ag nie en is dus ook nie volhoubaar nie. 

Die Ekologies volhoubare sosio-ekonomiese benadering: Dit neem menslike behoeftes in 
ag, maar met ’n deurlopende sensitiwiteit vir die instandhouding van die ekologie. Bronne 
word dermate benut dat die natuur dit weer kan aanvul (bv. see-bronne, water, ens.). Dit 
sluit aan by ons Grondwet 1996. 

Ons Grondwet 1996 bevat binne die Handves van Menseregte die Omgewingsartikel 24 wat 
lui:  Elkeen het die reg– 

a) op ŉ omgewing wat nie skadelik vir hul gesondheid of welsyn is nie; en 
b) op die beskerming van die omgewing, ter wille van huidige en toekomstige geslagte, 

deur redelike wetgewende en ander maatreëls wat– 
i. besoedeling en ekologiese agteruitgang voorkom; 

ii. bewaring bevorder; en 
iii. die ekologies volhoubare ontwikkeling en aanwending van natuurlike hulpbronne 

verseker terwyl dit regverdigbare ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling bevorder. 

Wat is ’n verantwoordbare benadering vir ons as gelowiges?  

• Die aarde behoort aan die Here en is ’n gawe aan ons. Ons kan nie stilsit en toekyk hoe 
dit vernietig word nie. Sonder die aarde is daar nie lewe vir ons oor nie, ook nie ’n nuwe 
hemel en aarde nie. Raak ingelig oor die krisis waarin die aarde verkeer. Maak mense 
rondom jou bewus van besoedeling, vermorsing en oorbenutting van bronne.  

• Lewe eenvoudiger, lewe lig, spaarsamig, weet bronne is kosbare gawes, wees dankbaar 
vir vars lug en water. Doen ’n eko-oudit van jouself en jou huishouding op pad na ’n 
ligter lewe. Streef na ’n huishouding met zero afval of so na moontlik daaraan; 

• Reduse, re-use, recycle. Word ’n aktivis vir herwinning in jou omgewing; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Conradie Rus 44, 45. 
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• Hou op om dun plastiek-drasakke by die kasregister te neem vir inkopies. Span saam 
met ander en agiteer vir die verbanning van ligte plastiek-inkopiedrasakke deur die 
Departement van Omgewingsake. Dis ’n druppel in die emmer, maar darem al ’n 
praktiese begin. 

• Neem deel in jou gemeenskap aan verbetering-van-omgewing-veldtogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrykende inligting: 

• Netflix se Our Planet-reeks waarin sir David Attenborough in hierdie agt-delige reeks die 
unieke wonders van die natuurlike wêreld ondersoek en ook met ons deel waar 
ekologiese herstel groot veranderinge meegebring het 
(https://www.imdb.com/title/tt9253866/); 

• Die aangrypende Youtube-video oor aardverwarming deur sir David Attenborough 
https://youtu.be/0ypaUH57MO4;  

• Greta Thunberg se dringende oproep aan die geslag wat nou in beheer is: 
https://youtu.be/M7dVF9xylaw; 

• Yuval Harari, leidinggewende denker van ons tyd, oor drie reuse-uitdagings wat ons in 
die gesig staar, oa klimaatsverandering: https://youtu.be/Qkg6dqztt-0; 

• Argumente ten gunste van 'n verbod op eenmaal (one time) gebruik-plastiek in Suid-
Afrika http://bit.ly/2J0XEjl.  

 

Kobus Odendaal 

Getuienisaksie 

https://www.imdb.com/title/tt9253866/
https://youtu.be/0ypaUH57MO4;
https://youtu.be/M7dVF9xylaw
https://youtu.be/Qkg6dqztt-0
http://bit.ly/2J0XEjl
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Tafelgesprek 

 

i. Hoe weet ons dat God omgee vir ons aarde? Waar pas die mens in God se omgee vir die skepping? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ii. Hoe voel jy oor al die ontstellende verslae en statistieke oor aardverwarming, besoedeling en die 

uitputting van bronne? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

iii. Hoe kan jou optrede tog ‘n verskil maak aan ons globale probleme? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

iv. Word wakker en DOEN iets vir die aarde: “Van vandag af gaan ek …” 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Is daar hoop vir lewe op aarde met die mens as heerser? 

 

Die manier waarop ons as mense ons verhouding tot die res van die natuurlike omgewing 
verstaan, bepaal hoe ons teenoor die natuur optree. In die geskiedenis van die kerk kan 'n 
mens breedweg drie modelle identifiseer wat aandui hoe ons as mense ons verhouding met 
die res van die skepping verstaan: 

• Die heers-en-onderwerp-model 

• Die rentmeesterskapmodel 

• Die oikosmodel (oikos is die Griekse woord vir "huishouding") 

Mense wat die heers-en-onderwerp-model steun, haal graag Gen. 1:26 en 28 aan. Die 
woord "heers" kom in albei verse voor. Volgens hierdie model het God die aarde en alles 
daarop geskep ter wille van die mens. Die feit dat die mens laaste geskep is, word as 
bevestiging hiervan gesien. Ps. 8 (vgl. veral verse 5-9) word dikwels ook ter ondersteuning 
van hierdie standpunt gebruik. Dit is veral uit vers 6 ("U het hom ... met aansien en eer 
gekroon") wat die gedagte ontwikkel het dat die mens die kroon van die skepping is. Die 
doel van die skepping is dus om in die mens se behoeftes en begeertes te voorsien. En God 
gee aan die mens 'n posisie van heerskappy oor die res van die skepping met 'n duidelike 
opdrag, nl. "heers daaroor en onderwerp dit". In hierdie model is die mens in die sentrum. 

Dit is nie moeilik om raak te sien dat hierdie standpunt groot gevaar inhou nie. Dit gee aan 
die mens 'n plek en opdrag met goddelike sanksie wat aan ons 'n vrye hand gee. En dit lewer 
die res van die skepping uit aan die keuses en optrede van die mens. Daar is 'n uiterse 
naïwiteit aan hierdie model gekoppel wat daaraan 'n vernietigende potensiaal gee. Dit hou 
glad nie rekening met die konteks in Genesis en die res van die Skrif nie - veral nie met Gen. 
3 wat die tragiese verhaal van die "val" van die mens vertel nie. Die mens kom in opstand 
teen God. Die mens wil self God wees.  

Die Bybelse verhaal eindig nie by Gen. 2 nie. Heelwat later lees ons van 'n kruis op Golgota – 
die teken van wat die mens met God doen. Hierdie model hou glad nie genoeg rekening met 
die mens se sondigheid nie. 

Dit is ook nie moeilik om raak te sien dat daar 'n duidelike verband is tussen hierdie model 
en die huidige ekologies-ekonomiese uitdagings waarvoor ons staan nie. As ons daartoe in 
staat is om vir God dood te maak, dink net wat sal ons met die res van die skepping doen! En 
wat het ons nie al gedoen nie - selfs in die naam van God. 

Gelukkig is daar ander maniere ook om oor die verhouding tussen die mens en die res van 
die skepping te dink. In die volgende hoofstuk praat ons oor die rentmeesterskapsmodel. 

 

Voorstel: 

Dink oor die volgende vrae:    

• Kan jy tekens van die heers-en-onderwerp-model in jou eie lewe sien? Hierdie model vind 
uitdrukking in die volgende houding: Alles in die skepping is daar om my behoeftes te 
bevredig en vir my plesier te gee. Dit kom ook uit in die oortuiging dat die mens se lewe 
belangriker is as alle ander vorme van lewe. Sien jy iets hiervan in jou eie lewe? 
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• En in die optrede van die mense (ook korporatiewe instellings) rondom jou? Die 
batteryhoender-bedryf is 'n voorbeeld van 'n korporatiewe instelling wat vanuit hierdie 
model bedryf word. Kan jy/julle aan nog ander dink? 
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Van heerser tot dienskneg 

 

'n Tweede model wat Christene gebruik het om die mens se verhouding met die res van die 
skepping te verstaan, is die rentmeesterskapsmodel. 

Volgens hierdie model word die plek en rol van die mens in die skepping uitgedruk deur die 
woord, "rentmeester". God het die mens gemaak en aangestel om namens God en in diens 
van God vir die res van die skepping te sorg.  Hierdie model lê groot klem op Gen. 2:7 en 
15:7 beklemtoon die feit dat die mens uit die stof van die aarde gevorm is.  

Daar is dus 'n intieme verbondenheid en interafhanklikheid tussen die mens en die res van 
die skepping. Vers 15 gee aan die mens die opdrag om die aarde te "bewerk en op te pas". 
Die mens ontvang dus van God 'n aktiewe rol om as versorger van die aarde op te tree.  

Hierdie model handhaaf nog steeds, net soos die heers-en-onderwerp-model, die sentrale 
plek van die mens in die skepping, maar dit verander die mens se opdrag van "heers" na 
"versorg".  Alles in die skepping is nie vir die mens gemaak om as heerser (kroon) te geniet 
nie, maar die mens is geskep om die res van die skepping as dienskneg te versorg. 

Dit is duidelik dat hierdie model 'n groot korreksie aanbring op die heers-en-onderwerp-
model. In die heers-en-onderwerp-model is die mens met sy/haar behoeftes in die sentrum, 
as kroon van die skepping, met 'n vry hand. Alles is ter wille van die mens geskep.  

In die rentmeesterskapsmodel is die mens steeds in die sentrum, maar dan met 'n opdrag 
om die res van die skepping te dien. Die skepping is nie daar ter wille van die mens nie, maar 
die mens is daar ter wille van die skepping. 

Die meeste kerklike tradisies sal waarskynlik hulself amptelik met die 
rentmeesterskapsmodel identifiseer. Ek reken dit is ook waar van die VGK en NGK. Of dit ook 
die model is waarmee die meeste gemeentes en hul individuele lidmate identifiseer, is 'n 
ander saak.  Daar is dikwels 'n wanverhouding tussen wat die kerk amptelik sê en wat die 
kerk uitleef. 

 

Voorstel: 
Bedink en bespreek die volgende vrae: 

• Is julle bekend met die amptelike besluite wat jul kerk oor die ekologie geneem het? 
Indien nie, vind uit en maak seker dat jul gemeente daaroor ingelig word. Julle 
kerkkantoor of dominee behoort dié inligting vir julle te kan gee.  

• Waar sien jy/julle dienskneg-/versorgingsaktiwiteite van mense teenoor die res van die 
skepping: 

- in jou eie lewe en jul gesin; 

- jul gemeente se bediening; 

- en die breër gemeenskap? 
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Die mens as broer en suster vir die res van die skepping 

 

'n Derde model wat ons in die geskiedenis van die kerk kan onderskei om die mens se 
verhouding met die res van die skepping te beskryf, is die oikos (huishouding)-model. 

Daar is 'n groot groep mense in die kerk wat oordeel dat beide die vorige twee modelle te 
veel steun op enkele tekste in die Bybel wat buite konteks gelees en gebruik word. 
Uitgaande van Gen. 2:7 se weergawe van die mens se skepping "uit die stof van die aarde" 
beklemtoon hierdie mense die feit dat die mens deel is van die res van die skepping.  Hierdie 
model sluit aan by die rentmeesterskapmodel se klem op die mens se rol as dienskneg, maar 
nie vanuit 'n verhoogde en verhewe posisie nie. Die mens is deel van die groot familie van 
alles wat God geskep het. 

St Francis van Assisi word beskou as iemand wat hierdie verstaan uitgeleef het. Daarom dat 
hy dit kon regkry om na die son en maan en ander lewende wesens as broers en susters te 
verwys. Sy lewenswyse het daarvan getuig dat hy homself in die eerste plek verstaan het as 
'n broer vir die res van die skepping.  Pous Fransiskus van die Rooms-Katolieke Kerk se 
ensikliek, Laudato Si, weerspieël ook die sensitiwiteite van hierdie model.  

Vanuit 'n verbondenheid met en interafhanklikheid van die res van die skepping het die 
mens die verantwoordelikheid om God se liefde teenoor alle ander skepsels uit te leef. Die 
skepping is God se een groot huishouding (oikos in Grieks) waarin elke skepsel en element 
op 'n unieke manier uitdrukking gee aan God se wese. God het in Jesus van Nasaret 'n mens 
geword om mense te versoen met beide hul geestelike en aardse oorsprong. En sodoende 
het God die mens verlos van die hoogmoed wat veroorsaak dat ons leef asof ons die 
sentrum en kroon van die skepping is.  

Die heers-en-onderwerp-model en die rentmeesterskapsmodel lê beide groot klem op die 
goddelike/hemelse oorsprong van die mens, terwyl die oikosmodel groot klem lê op die 
aardse oorsprong van die mens. Die mens se taak op die aarde is nie om te heers en te 
onderwerp nie, selfs ook nie om die res van die skepping te dien nie, maar om te leer wat dit 
beteken om eg liefdevol mens te wees. Die beet se opdrag is om 'n beet te wees. Die perd se 
opdrag is om 'n perd te wees. Net so is dit die mens se skeppingsopdrag om 'n mens te wees 
in die een groot huishouding (oikos) van God binne-in al die verhoudinge van spesies en 
elemente tot mekaar (ekologie).  

Die verskil tussen my as mens en die perd is dat die perd niks anders kan as om 'n perd te 
wees nie, terwyl ek as mens 'n keuse het. God het my met 'n vryheid geskep wat die perd nie 
het nie – die vryheid om te sê: "Ek is nie tevrede om 'n mens te wees nie, ek wil graag God 
wees." En die Bybelse verhaal, vanaf Gen. 2 tot Op. 22, gaan oor die tragedie van die mens 
se verkeerde keuses en God se opofferende ywer om die mens en die res van die skepping te 
verlos van die gevolge van hierdie keuse. 

 

Voorstel: 

• Dink na oor die volgende stelling:  God het nie in Jesus van Nasaret 'n mens geword om 
jou siel te red en seker te maak dat jy hemel toe gaan nie. God het mens geword om jou 
te red van jou neiging om God te wil wees en om jou te leer wat dit beteken om eg mens 
te wees; 

• Gesels in julle gesin, kleingroep, bediening, kerkraad, ens. oor hierdie stelling; 
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• Hoe sou die lewe lyk van iemand wat God se liefde teenoor alle vorme van lewe uitleef? 

• Gaan lees gerus 'n bietjie op die internet oor die lewe van St Fransiskus: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis of Assisi.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis%20of%20Assisi
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2019 is 'n kairos-jaar! 
 

Ons hou van goeie nuus – veral aan die begin van 'n nuwe jaar. Ongelukkig het vanjaar met 
slegte nuus oor klimaatsverandering begin. Volgens prof. Francois Engelbrecht, van die 
Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR), wat ook lid is van die 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van die Verenigde Nasies (VN) en ook lid 
is van die groep wetenskaplikes wat aan ons regering leiding gee, dui alles daarop dat 'n 
krisis vir ons voorlê.  

Die klimaat hier aan die suid-punt van Afrika se gemiddelde temperatuur styg dubbeld so 
vinnig as die res van die wêreld. Ons kan teen die einde van die eeu dus met temperature sit 
wat tot 8 grade warmer is as waaraan ons gewoond is. Dit beteken 'n drastiese verandering 
in die omgewing waarin ons tans leef. Die impak wat dit op die natuur, landbou en ekonomie 
gaan hê, is ingrypend. 

Klimaatsverandering en veral 'n styging in temperature is nie die voorspelling van 
doemprofete nie; ons voel dit reeds aan ons eie bas. Daar is steeds mense wat halsstarrig 
weier om te aanvaar dat die mens grootliks verantwoordelik is vir die verwarming van die 
aarde se klimaat. Volgens prof. Engelbrecht is daar onder wetenskaplikes egter grootliks 
eenstemmigheid hieroor. Kyk gerus na die volgende twee YouTube-bydraes en luister op 
potgooi na sy bydraes in RSG se program Die kwik styg van Vrydag, 18 en 25 Januarie 2019 
by http://www.rsg.co.za/potgooi.asp; http://bit.ly/2ZdH0SA en  http://bit.ly/2UDcItB.   

Die goeie nuus is dat dit wel moontlik is om die gemiddelde styging in temperatuur van die 
aarde te beperk tot 1.5°C. Die Parys-ooreenkoms (opsomming: http://bit.ly/2v7kv3H) het 
juis dit in die oog. Dit sal die impak van klimaatsverandering ten minste inperk tot 'n 
hanteerbare vlak. Maar, (en dit is 'n groot MAAR!) groot en drastiese maatreëls sal 
onmiddellik getref moet word om ons koolstofvrylatings in te kort en heeltemal uit te 
fasseer en ons huidige opwekking van elektrisiteit deur middel van steenkool te vervang met 
son, wind en ander omgewingsvriendelike bronne van energie. Volgens prof. Engelbrecht het 
ons net tot 2030 tyd om dit te doen – dus net nog elf jaar! 

Hierdie waarheid maak van die tyd waarin ons leef, kairos-tyd. Die elf jaar wat vir ons voorlê, 
is 'n tyd vir dringende besluitneming en aksie. Om in die volgende elf jaar met ons lewens 
aan te gaan asof geen krisis dryg nie, sal uiters onverantwoordelik wees. Die elf jaar wat ons 
het, het reeds begin.  

Die belangrikste jaar van die elf jaar is 2019. Getuienisaksie doen 'n beroep op elke lidmaat 
van die VGK/NGK en op elke kerkraad om in hierdie jaar klimaatsverandering 'n prioriteit op 
hulle agenda te maak. 
 

Voorstel: 
 

• Dominees en skribas, sorg asseblief dat klimaatsverandering op die agenda van die 
kerkraad en die programme van die gemeente en lidmate is; 

• Maak seker dat julle goed ingelig is oor die omvang en impak van klimaatsverandering –
luister bv. na RSG se programme “Die kwik styg” en “Omgewingspraatjies” se potgooie; 

• Neem praktiese besluite om die uitdagings van klimaatsverandering aan te spreek deur 
julle eie lewensgewoontes en gemeenteprojekte/-aksies, bv. verminder julle verbruik van 
fossielbrandstof deur lidmate aan te moedig om eerder kerk toe te stap as om te ry.   

http://www.rsg.co.za/potgooi.asp
http://bit.ly/2ZdH0SA
http://bit.ly/2UDcItB
http://bit.ly/2v7kv3H
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Kersfees is goeie nuus vir bedreigde spesies 

 

Dit lyk asof God sê: "Die welsyn van my skepping is afhanklik en direk verbind met die 
welsyn van die mees brose en mees bedreigde vorme van lewe." 

God sê dit deur die biologiese verhaal van die skepping. Alles in die skepping is verweef en 
interafhanklik van mekaar. Daarom is die bedreiging van die “laagste” vorme van lewe ook 'n 
bedreiging vir die meer komplekse vorme van lewe (soos die mens). Ons beskerm dus alle 
lewe deur met liefde en deernis om te sien na die welsyn van die “swakste/mees brose”. En 
dit, kom sê Jesus van Nasaret, is presies wat God doen. God beskerm en herstel wat bedreig 
word ter wille van die welsyn van alles en almal. God se liefde maak God bereid om 'n mens 
te word en te ly ter wille van die opstanding – nie net ter wille van die opstanding van mense 
nie, maar ter wille van die opstanding van alle lewe wat bedreig word. 

God kom lê tussen ons as 'n mens in 'n krip in 'n stal buitekant Betlehem en hang aan 'n kruis 
buitekant Jerusalem, sodat ons kan leer om te sien hoe God oral tussen ons en in die 
natuur/skepping “rondlê” - veral in dit wat broos is en ly en bedreig word. 

Sedert 1982 (37 jaar gelede!) met die opstel van die Belydenis van Belhar in konsep, het ons 
in die NG Kerkfamilie (en verder) ernstig debat gevoer oor die formulering dat “God op 'n 
besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is”. Die debat is 
nog nie klaar nie. Die debat is uitsluitlik gevoer binne 'n antroposentriese paradigma. Dit is 'n 
paradigma waarin dit uitsluitlik om die mens (antropos) gaan.  

Politieke omstandighede (in ons eie land en in die wyer wêreld) het ons toe gedwing om 
nuut en opnuut te luister na wat die Bybel oor die geregtigheid van God sê. Nou dwing die 
ekologiese uitdagings ons om nogmaals ernstig en nuut na te dink oor die geregtigheid van 
God. Die kritieke aard van die ekologiese uitdagings maak hierdie saak dringend en 
onontkombaar. Die voortbestaan van lewe (ook die menslike spesie se lewe!) is op die spel. 

Wie is die “noodlydende, die arme en die veronregte” van wie Belhar praat? Die konteks 
waarbinne Belhar geskryf en aanvaar is, was die noodsaak om die regte van mense in ons 
land te herstel. Belhar het dus mense wat noodlydend, arm en veronreg is in gedagte.  

Die ekologiese uitdagings van ons tyd vra egter 'n dringende en legitieme vraag: Is dit net 
mense wat regte het? Sluit die nuwe skepping wat God in Jesus Christus tot stand bring net 
die mens in? 

Sally McFague skryf: “Nature is, in our time, the new poor – oppressed, victimized, 
deteriorating, excluded – and deserves our solidarity in its vulnerability... The new creation is 
for all of creation, with special attention to those beings or aspects of it that are suffering or 
excluded.” (p 200-201).* 

Die aandrang op menseregte en menswaardigheid los van die regte en intrinsieke 
waardigheid van alle ander vorme van lewe is niks anders as 'n gedoemde soeke na eie 
belang nie. Die beste (en enigste!) manier waarop die mens kan omsien na die belange van 
die mens (veral toekomstige geslagte) is deur die swakstes in die web van die lewe te versorg 
en te beskerm. 

In Jesus van Nasaret, sê God vir ons, dat die pad na die lewe (opstanding) nie opwaarts is 
nie, maar afwaarts (Fil. 2). Nie net na die mense tussen ons wat noodlydend, arm en 
veronreg is nie, maar ook die diere en plante wat op die lys van bedreigde spesies is. En, sê 
Belhar, “dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg.” 
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'n Voorstel vir Kersfees: 

 

• Vind uit watter spesies in julle omgewing met uitwissing bedreig word. Hier is webtuistes 
wat julle kan gebruik:  

- https://wwf.to/2v0tO5A 

- http://bit.ly/2KH50KL 

- http://bit.ly/2Uv3Rdr 

• Of kontak julle naaste Natuurbewaringskantoor vir inligting. Die South African National 
Biodiversity Institute (SANBI) se webtuiste is: https://www.sanbi.org/. 

• Kyk of julle nie hierdie Kersfees as 'n omgee-geskenk by die beskerming van 'n bedreigde 
spesie betrokke kan raak nie; 

• Julle kan as gemeente of as familie-eenhede 'n projek wat 'n bedreigde spesie 
ondersteun, aanneem en in 2019 prakties ondersteun. 

 

 

* The Body of God (1993): An Ecological Theology, Fortress Press: Minneapolis. 

 

 

  

https://wwf.to/2v0tO5A
http://bit.ly/2KH50KL
http://bit.ly/2Uv3Rdr
https://www.sanbi.org/
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Nagmaal-ervaring in die woestyn 

 

Ek het nóg brood, nóg wyn, nóg altaar hier op die Asiatiese steppe, maar ek lig my op ver bo 
alle simbole na die suiwere majesteit van die Reële; en ek, u priester, offer op die altaar van 
die hele aarde die barensnood en die lyding van die wêreld ... Glorieryke Christus, verborge 
roerende krag in die hart van die materie, gloeiende sentrum waarin die tallose drade van 
die veelvuldigheid saamgebundel is ... U die eerste en die laaste wat in u oorvloedige 
enkelvoudigheid ... al die fases van bestaan in U opneem. Na U roep my wese uit met 'n 
verlange so groot soos die heelal: want U is my Here en my God. * 

 

Só bid Teilhard de Chardin terwyl hy as teoloog/paleontoloog/argeoloog in die Chinese 
woestyn klippe bestudeer. Hy is ver weg van enige kerkgebou en erediens. Tog het hy 'n 
nagmaal-ervaring; 'n nagmaal-ervaring anderkant die nagmaal self. Sy navorsing en 
bestudering van die klipgesteentes in die woestyn is vir hom 'n erediens – 'n lewende 
ontmoeting met die lewende God. Hy ontmoet vir Christus in die hart van die materie. Vir 
hom is Hy die sentrum van alles wat geskep is. Daarom ontmoet hy Hom in alles wat geskep 
is. 

Die nagmaal in die erediens van die gemeente is eintlik 'n bevestiging van hierdie 
waarheid. Dit is die nagmaal se bedoeling om ons te help om Jesus as Christus te ontmoet in 
alles wat ons eet en drink - ja, in alle materie. In Jesus van Nasaret word God 'n mens, sodat 
mense kan weet dat God materieel by ons teenwoordig is. Dit beteken dat ek ook (en dalk in 
die eerste plek) vir God in my eie liggaam ontmoet; en dan ook in die liggaam van elke ander 
mens; en ook in die liggaam van alle ander lewende wesens en elemente in die natuur. Die 
sakramente (sakrament: dit wat heilig is) wil ons help om raak te sien dat ALLES wat geskep 
is in Christus heilig is. 

In Lydenstyd sien ons wat ons as mense maak met 'n mens wat dit durf waag om hierdie 
waarheid ernstig te neem en dit uit te leef.  Jesus glo dat Hy die geliefde seun van God is. Hy 
leef 'n lewe waarin liggaam (materie) en gees volledig een is. Sy liggaam en gees staan sáám 
in diens van die Liefde.  Sy hele bediening getuig daarvan dat God nie net in mense se siele 
belangstel nie, maar in hulle totale menswees (vergelyk al die genesingsverhale en die 
opwekking van Jesus se liggaam). En ook dat God nie net daarop uit is om mense te 
red/versoen nie, maar die ganse skepping/kosmos (2 Kor. 5:19). 

Dit is die taak van alle gemeentes van Jesus Christus om lidmate te help om met Jesus as 
Christus gemeenskap te hê anderkant die erediens en sakramente en hul persoonlike 
godsdiensoefeninge. Lidmate moet gehelp word om met Jesus Christus gemeenskap te hê in 
hulle totale belewenis – buite die vier mure van die kerkgebou. As gemeentes dit nie doen 
nie leer lidmate hoogstens om godsdienstig te wees. En godsdiensigheid is op sy beste slegs 
'n voorgereg en uitnodiging tot die ware Jakob – die feesmaal van/met die Lam. 

Die Christene in die Keltiese wêreld het hierdie aangrypende seënbede: 
Mag jy die gesig van Christus sien in elkeen wat jy ontmoet 
        en mag elkeen wat jou ontmoet Christus se gesig in jou sien. 

In navolging van Teilhard wil ek dit graag uitbrei: 
... mag jy die gesig sien van Christus in alles wat Hy geskep het 
        en mag alles wat Christus geskep het sy gesig in jou sien. 
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Voorstel: 

 

• Wat dink jy sal jou verhouding met jou eie liggaam wees as jy die gesig van Jesus Christus 
in jouself raaksien? As jy oor jouself kan dink as die fisiese uitdrukking van God se liefde? 

• Hoe dink jy sal jou verhouding met water wees as jy Christus se gestalte daarin raaksien 
elke keer as jy dit gebruik? 

• Wat sal jou verhouding met al die mense wees wat jy elke dag in die oë kyk as jy bewus 
daarvan is dat jy elke keer in die oë van jou medemens jou Here en Skepper sien? 

• En wat van jou troeteldiere en al die plante in jou tuin? 

• Probeer om vir ten minste een week lank elke keer as jy in die spieël kyk bewustelik vir 
jouself te sê: “Ek is die gesig van Christus”. Ons kan nie die gesig van Christus in ander of 
op ander plekke raaksien as ons Christus nie eers in onsself raaksien nie. 

 

* Jaap du Rand se vertaling van Teilhard de Chardin se gebed in Evolusie, Wetenskap en 
Geloof, 2013; p 326; Bybel-Media. 
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Pase is God se goeie nuus ter wille van die skepping 
 

’n Mens sou na Paasfees kon kyk en aflei dat dit alles net oor die mens se redding gaan. Dat 
alles wat God in Jesus van Nasaret gedoen het en op Paassondag sy hoogtepunt bereik, net 
ter wille van die mens is. Só 'n afleiding is natuurlik verstaanbaar. Die Bybelse verhaal gaan 
tog immers oor God se pad met mense. 

Om Paasfees egter reg te verstaan, is dit noodsaaklik om raak te sien dat God se 
bemoeienis met die mens deel uitmaak van 'n groter verhaal, naamlik God se liefdesverhaal 
met God se skepping. God het heeltyd en selfs in die eerste plek die welsyn en geluk van die 
héle skepping in die oog in alles wat God doen (Joh. 3:16). Wat God dus met die mens doen, 
is ter wille van die hele skepping. Die Skrif sê dat die ganse skepping swaarkry as gevolg van 
die mens se opstand teen God. In Rom. 8 skryf Paulus dat die skepping, net soos 'n 
verwagtende vrou uitsien na die geboorte van haar kind, uitsien na die bekendmaking van 
die mense wat God se kinders is. Die skepping sien uit daarna dat God die mens nuut maak, 
want deur die mens se toedoen, is die skepping aan groot lyding onderwerp. Die mens se 
sug na bevryding, sê hy, is dieselfde sug as die sug van die skepping na bevryding. 

Paasfees is bedoel om goeie nuus te wees vir die héle skepping. Jesus se lewe en dood is nie 
God se ontruimingsplan (evacuation plan) vir die mens nie. Paasfees is nie 'n 
versekeringspolis vir die mens nie; dit is God se liefdesdaad ter wille van die hele 
skepping. Dit staan in diens van God se "Kyk, Ek maak ALLES nuut"-program (Op. 21:5).  Die 
waarheid hiervan het deurgebreek vir elkeen wat tot geloof in Jesus Christus kom (2 Kor. 
5:17). 

Dit was God se bedoeling met die skepping van die mens dat die mens GOEIE NUUS moes 
wees vir die res van die skepping. Helaas, die geskiedenis vertel 'n ander verhaal. Juis omdat 
die mens vrywillig gekies het – en dit nog steeds doen – om te leef asof ons die sentrum van 
alles is en asof die skepping gemaak is om ons menslike begeertes te bevredig, was dit vir 
God nodig om die mens te red. God moes ons weer goeie nuus maak vir die skepping deur 
ons vry te maak van ons oriëntasie en oortuiging dat die skepping daar is net ter wille van 
ons. 

Dit is hierdie oortuiging wat ten diepste daarvoor verantwoordelik is dat ons alles (selfs 
mekaar!) as kommoditeite sien wat ons kan verbruik. Hoe tragies is dit nie dat juis die 
Christendom geassosieer kan word met die misbruik en vernietiging van die aarde se 
natuurlike bronne en bio-diversiteit nie. Die "heidene" wat ons met ywer bekeer het se 
lewenswyse was deurgaans meer goeie nuus vir die natuur as wat ons s’n is. Ons het baie 
om te bely! Ons het 'n lewenswyse geleef wat die mens verhef het tot hoofbevoordeelde 
van God se liefde, ten spyte en in weerwil van Jesus se duidelike lering en voorbeeld: Ek het 
gekom, nie om gedien te word nie, maar om te DIEN. 

Miskien moet ons meer oor Jesus se lewe, dood en opstanding dink as 'n genesingsplan 
eerder as 'n reddingsplan. In die mens, Jesus van Nasaret, gaan die totale mensdom op 
Goeie Vrydag graf toe om te sterf.  Ons het die dood nodig, want ons eie-ek (alles draai om 
my/ons-houding) moet sterf, sodat ons opgewek kan word as diensknegte van God en al God 
se skepsels. Jesus van Nasaret se verhaal is die verhaal van die geneesde mens, met die 
kruisiging as hoogtepunt. Geneesde mense is mense wat hulle troon verlaat en diensknegte 
word. Hulle is nie langer op die opwaartse pad nie, maar op die pad ondertoe (Fil. 2).  Sulke 
mense is goeie nuus vir die skepping en gee vir God vreugde. Hulle ontvang die opstanding 
as geskenk. 
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Voorstel: 

Dink na oor die volgende: 

• Ons verhouding met die res van die natuur (mense uitgesluit) is 'n goeie barometer vir of 
ons die gebeure van Paasnaweek reg verstaan; 

• Hoe laat die volgende stelling jou voel:  Jesus red my ter wille van die aarde; nie sodat ek 
seker kan wees van 'n plek in die hemel nie; 

• Wat is die verskil tussen waterbesparing ter wille van menslike oorlewing en 
waterbesparing ter wille van die natuur? Wanneer is waterbesparing selfsugtig en 
wanneer nie? 

• Die regering van die Wes-Kaap bied in hierdie skakel 'n paar voorstelle vir die besparing 
van water: http://bit.ly/2IolZiO.  

 

  

Paassondagoggend 

http://bit.ly/2IolZiO
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Hemelvaart is eintlik ’n aardevaart 

Jesus se hemelvaart is deel van God se aardevaart. In Jesus Christus en deur die Gees is die 
hemel en die aarde een werklikheid. Jesus verlaat dus nie die aarde vir die hemel nie. Hy 
"verlaat" slegs die beperktheid van die menslike liggaam van die individuele mens, Jesus van 
Nasaret, om dan deur die inwoning van die Gees van God (soos van ewigheid af in elk geval) 
onbeperk teenwoordig te wees in alles en in almal. 

Daarom stuur Jesus sy dissipels aarde toe as Hy uit hulle gesigsveld "opwaarts" verdwyn 
(Hand. 1:8,9). Hulle roeping lê "in Jerusalem ... tot aan die einde van die aarde" en nie in 'n 
dromende verlange na die hemel nie. Ons roeping is nie om siele vir die hemel voor te berei 
nie. Ons roeping is om oorgegee met God mee te werk vir vrede (hemel) op aarde. Wie 
duskant die dood vir vrede op aarde werk, het ook vrede anderkant die dood. 

Vervul met die Gees, stuur Jesus Christus ons ook aarde toe om oral waar ons woon, leef en 
werk makers van vrede te wees. Vrede op aarde is minder die afwesigheid van konflik as die 
teenwoordigheid van liefde (reg en geregtigheid) vir ALLES wat God gemaak het – daarom 
ook vir die mens. 

Maar dan ook nie net vir ons wat vandag leef nie, maar ook vir alles wat nog gebore moet 
word. Hoe lyk die toekoms vir hulle wat nou babas is en die wat nog gebore gaan word? 
Gaan hulle nog 'n aarde hê om op te woon? 

Die eko-joernalis David Wallace-Wells se artikel in The New York Magazine 
(https://nyti.ms/2GNJVJ0) gee 'n antwoord op dié vraag. Die verwarming van die aarde se 
atmosfeer tot by die punt waar mense nie langer sal kan leef nie word 'n al groter 
moontlikheid. As ons die proses van aardverwarming nie tot 'n leefbare vlak vir die mens kan 
beperk nie, gaan ons letterlik dood kook. En lugverkoelers gaan ons nie red nie! 

Wetenskaplikes reken dat dié moontlikheid só groot is dat geen plan om gasvrystellings 
vanweë menslike aktiwiteit in te kort dit meer sal kan keer nie. Die proses het al te ver 
gevorder en 'n momentum van sy eie gekry.  Ons sal baie meer moet doen. Nuus soos dié 
laat ons maklik magteloos voel. Tog is ons glad nie magteloos nie.  As ons elkeen sy/haar 
deel doen, maak ons 'n reuse-verskil.  Dit is immers ons daaglikse optrede wat die 
wêreld help skep het waarin ons nou woon en wat ook gaan help bepaal hoe die wêreld 
gaan lyk wat ons kinders en kleinkinders eendag gaan erf. Hierdie is eintlik 'n toets vir 
hoeveel ons omgee vir ons nageslag en ons gehoorsaamheid aan Jesus se liefdesopdrag. 
 

Ons kan bv. die volgende doen: 
 

• Kom ons erken eerstens dat ons 'n krisis op hande het; 

• Tweedens vra dit van ons om ons lewensgewoontes by hierdie waarheid aan te pas. 
Die verhoging van koolstofdioksiedvlakke in die aarde se atmosfeer is die groot (nie 
enigste nie!) faktor wat die aarde se temperatuur opjaag. As 'n mens egter kyk na 
mense se ry- en vlieggewoontes lyk dit asof hierdie feit eenvoudig nog nie by die 
meeste mense enige noemenswaardige impak gemaak het nie; 

• Kom met minder klaar.  Die volgende webtuiste gee ’n bietjie agtergrond oor 'n 
eenvoudige lewenstyl soos dit in die geskiedenis beoefen is: http://bit.ly/2Ip5W47. 
Hier is ook 'n webtuiste met vyf stories van mense wat gekies het om voortaan 'n 
eenvoudiger lewenstyl te volg: http://bit.ly/2KGkf6v.  

https://nyti.ms/2GNJVJ0
http://bit.ly/2Ip5W47
http://bit.ly/2KGkf6v
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Natuurbewaring is ook die werk van die Gees 

 

“Kyk, Ek maak alles nuut,” sê God (Op. 21:5). God sê nie dat God mense nuut maak nie, 
maar dat God ALLES nuut maak. Wanneer God dan ook mense nuut maak, is dit om hulle in 
te skakel by hierdie nuutmaak-aksie.  

Een van die terreine waarop ons as nuutmakers in God se diens kan optree, is om 
Natuurbewaring te help met die geweldige uitdaging van indringerplante.  Menslike 
aktiwiteit het daartoe bygedra dat daar baie indringerplante in ons land voorkom wat die 
inheemse plantegroei en bio-diversiteit versteur en selfs bedreig. Dit is ook 'n groot 
uitdaging met betrekking tot watersekerheid en die bestuur van ons land se waterbronne. 
Die hantering van indringerplantegroei word deeglik gereguleer deur wetgewing en riglyne. 
Die volgende webtuiste gee goeie en bruikbare inligting hieroor: http://bit.ly/2VQnFEG. 

Hoe belangrik hierdie saak is, kan ek eerstehands van getuig. Ons het 'n fontein teen 
Ontongskop naby Tulbagh-stasie wat aan 'n groot deel van ons gemeenskap se huishoudings 
water voorsien. Hierdie fontein het met die ernstige droogte in die Wes-Kaap onder groot 
druk gekom – dermate dat mense se watervoorsiening by tye heeltemal onderbreek is. 

Dié situasie is vererger deur indringerplante. Die fontein en omgewing is oortrek van bome 
en plante wat nie in ons omgewing hoort nie. Jare se verwaarlosing het hierdie plante 
toegelaat om groter te word en te versprei. Dit het, net soos mense, water nodig en 
kompeteer nou met ons gemeenskap vir die fonteinwater.  

Dit kan baie werk en geld kos om dit nou uit te roei; iets wat verhoed kon gewees het. In ons 
geval is die indringerplantegroei waarskynlik die primêre oorsaak van ons waterprobleme. 

Dit is belangrik vir die bestuur van ons waterbronne dat ons aandag moet gee aan 
indringerplante; eerstens op ons eie grond (ongeag hoe groot of klein dit is) en ook veral in 
bewaringsgebiede.  

 

Voorstelle: 

• Gebruik die dokument en ander skakels by bogenoemde webadres om op hoogte te kom 
van die uitdagings en wetgewing rondom indringerplantegroei. Werk ook mee aan die 
projek om hierdie dokument van foto's te voorsien. Die meeste van ons dra mos kameras 
in ons sakke rond; 

• Betrek Natuurbewaring by julle gemeente se eko-bediening. Hulle ken die uitdaging en 
die wetgewing en kan leiding gee vir die aangewese optrede op privaatgrond; 

• Lidmate kan hulself beskikbaar stel om Natuurbewaring te help met die hantering van 
dié probleem in natuurbewaringsareas; 

• Besoek hierdie webtuiste van Cape Nature om meer oor indringer plantegroei uit te vind: 
http://bit.ly/2V2zBGy.  

  

http://bit.ly/2VQnFEG
http://bit.ly/2V2zBGy
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In God se koninkryk is klein GROOT 

 

Kersfees gaan nie in die eerste plek oor die verlossing van die mens nie. Dit gaan oor “vrede 
op aarde” (Luk. 2:14). Dit sluit natuurlik die mens se verlossing in. 

Daarom kan ons gerus leer om klein kersgeskenkies vir moeder natuur te gee. Dit is nie 'n 
opsie nie, dit is noodsaaklik! Aardverwarming is 'n feit. Die vernietigende effek wat dit op 
natuurlike siklusse het en ook op die voortbestaan van die armes van die aarde (ook mense), 
is ook 'n feit. (Lees gerus 'n eenvoudige weergawe van die bevindinge van wetenskaplikes 
hieroor in die jongste IPCC-verslag by http://bit.ly/2Z33AwW.)  

Groot ingrype en offers is nodig om ons van 'n groot ramp te red. Die soort ingrype en offers 
wat net regerings op 'n groot genoeg skaal kan doen. Ons eie regering sal byvoorbeeld o.a. 
moet ophou om krag met steenkool op te wek. Die verslag voorsien dat ons net 11 jaar oor 
het om die nodige te doen om te verhoed dat die aarde se hitte met meer as 2 grade styg. 
Maar om vir regerings te wag en te sit en kyk hoe hulle sukkel om die politieke wil bymekaar 
te skraap, is nie baie produktief nie. Só 'n houding sal ons ook medepligtiges maak aan die 
mensgemaakte katastrofe wat ons sal tref indien die regerings van die wêreld nie doen wat 
dringend noodsaaklik is nie. 

Die mensgemaakte bydrae tot ons dreigende krisis is die gevolge van te min liefde – God se 
soort liefde. Die liefde wat die hele skepping op die hart dra. Die liefde wat ter wille van die 
groter welsyn omgee vir die mees brose en swakkes in die skepping. Tydens Kersfees 
vergader ons as Christene weer rondom die krip in Betlehem en sien hoe die Grootste in die 
skepping 'n Dienskneg word ter wille van “vrede op aarde”.  

As daar een iemand is wat 'n groot ding kon doen om wat verkeerd is op die aarde reg te 
stel, dan is dit God – die Skepper self. God kies egter die gestalte van 'n baba, in 'n stal, in 'n 
krip, buite 'n klein dorpie as deel van 'n klein volkie. Alles aan die koms van God in die 
gestalte van 'n mens is klein. Dit was ook die kenmerk van die res van God se lewe in Jesus. 
Selfs in Getsémane kies hy om nie die legioen engele tot sy beskikking of vir Petrus te 
gebruik nie, maar om die stryd, wat uiteindelik sy lewe sou kos, alleen aan te durf.  

Niks aan Jesus se geboorte of dood beïndruk die skares nie. En tog het sy lewe van 'n klein 
begin met sy tragiese (onindrukwekkende) dood 'n GROOT uiteinde – die triomf van die lewe 
(die opstanding!). Die Vader/Moeder en die Gees kom tot die hulp van die Seun, omdat die 
Seun uit liefde homself offer. 

Miskien is Alice Walker reg as sy sê: 

“Helped are those who find the courage to do at least one small thing each day to help the 
existence of another – plant, animal, river, human being. They shall be joined by a multitude 
of the timid.” * 

 

Voorstel: 

• Wees kreatief in die beplanning van julle kersgeskenke (as julle nog die tradisie het). Gee 
hierdie keer “klein” geskenkies vir brose plekke of vorme van lewe in julle omgewing – 
soos wat Alice Walker voorstel; 

• Identifiseer brose plekke of vorme van lewe naby julle en gaan doen “one small thing” 
om lewe daar te ondersteun; 

http://bit.ly/2Z33AwW
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• Betrek die kinders. Laat hulle kies wat hulle graag sal wil gee, bv. watergee in die tuin; 
skoonmaak van 'n troeteldier se hok; 'n lekker borsel vir julle kat of hond; 'n kospakkie 
afgee by die plaaslike DBV; ens.; 

• Hou julle Kersfeesbyeenkomste eenvoudig en vol liefde – in die styl van Jesus se 
geboorte. 

* “The Gospel According to Shug,” The Temple of My Familiar (New York: Simon and 
Schuster, 1989) 

 

  

’n Eenvoudige geskenkie vir Kersfees. 



28 
 

 

Omgee vir die armes vra ook omgee vir die omgewing 
 

Olyfbome word geweldig oud. Alice Grey vertel van een in Palestina (the Tree of the Badawi) 
wat meer as 5 000 jaar oud is. Elke jaar word twee derdes van hierdie boom se besondere 
groot oes aan die armes in Palestina uitgedeel as 'n teken van solidariteit en welwillendheid 
met die gemeenskap en om 'n goeie oes vir die volgende jaar te verseker. Hierdie boom is 'n 
simbool van hoop en krag vir die mense van die omgewing. 

Steve de Gruchy gebruik die olyf as simbool vir 'n teologie wat seker maak dat omgee vir die 
armes (ekonomie) en omgee vir die omgewing (ekologie) as een omgee verstaan en beoefen 
word. Hy wys daarop dat daar mense is wat hierdie twee omgee-bedieninge hanteer asof 
hulle twee opsies is wat selfs teenoor mekaar staan. Dit is 'n groot jammerte. In die 
ekonomie en die ekologie gaan dit oor presies dieselfde saak, nl. die EEN huis/huishouding 
waarvan alles op aarde deel is. 

In die ekonomie gaan dit oor die reëls vir die organisering van hierdie huishouding en in die 
ekologie gaan dit oor die studie van die maniere waarop dinge in hierdie huishouding in 
verhouding staan en geïntegreer is. Daar is 'n onskeibare verband tussen die ekonomie en 
ekologie van die aarde en ook van ons individuele huishoudings. Die ekologie bestudeer die 
omgewing wat God geskep het waarin ons leef. Hierdie omgewing verskaf bronne en die 
ruimte waarbinne ons kan leef. Die bronne en ruimte is geweldig ryk met baie potensiaal, 
maar dit is nie oneindig nie. Die omgewing het grense en stel daarom ook grense. En dit is 
binne hierdie grense wat ons as mense moet leef.  Die reëls wat ons hiervoor opstel 
(ekonomie), moet in ooreenstemming wees met die potensiaal én grense wat die omgewing 
aan ons stel. As ons die begrensdheid van ons omgewing ontken of ignoreer, gaan ons die 
omgewing skade aandoen en sodoende ons tuiste se vermoë om ons te versorg en te 
huisves, vernietig. 

En dit is presies wat ons reeds gedoen het en steeds doen. Ons huidige ekonomiese stelsel 
met sy ingesteldheid op groei, veroorsaak dat ons ons huishouding se bronne uitput en dit 
só vinnig verbruik dat dit nie kan herstel nie. Daarom het ons 'n ekologiese krisis. En die 
mense wat in hierdie krisis die swaarste kry, is die armes. Daarom behoort ons omgee-
bediening na die armes ook 'n omgee vir die omgewing in te sluit. Armoedeverligting en -
uitwissing is slegs moontlik in 'n gesonde ekologiese omgewing. Wanneer iemand TB 
opgedoen het vanweë 'n ongesonde omgewing, help dit eintlik niks om so 'n persoon met 
medikasie te behandel, tensy die omgewing wat die oorsaak van die TB is ook behandel 
word nie. Net so help ons pogings om die ekonomie te laat groei niks as die einste pogings 
net nog verder daartoe bydra dat ons omgewing (huis) se kapasiteit om ons te versorg 
daardeur verder beduiwel word nie. 

Ons kerklike betrokkenheid by armoedeverligting moet dus noodwendig ook 'n omgee-
bediening vir die omgewing insluit. 
 

Bedink of gesels oor die volgende vrae: 

• Is die omgewing deel van julle gemeente se omgee-bediening? 

• Reël 'n konferensie in julle gemeente oor die verband tussen ekonomie en ekologie as 
deel van die ontwikkeling van 'n geïntegreerde omgee-bediening; 

• Plant 'n paar olyfbome as 'n daad van hoop en liefde teenoor die omgewing en 
toekomstige geslagte; sorg dat hulle goed versorg word. 
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God kan die mens, as vernietiger, herstel 

 

Alle probleme moet in hul kern aangespreek word anders gaan die probleem homself net 
herhaal. Klein probleempies kan hulself seker maar herhaal, want hulle is meestal lastig en 
nie lewensbedreigend nie. Wie egter lewensbedreigende probleme hanteer asof dit net 'n 
lastigheid is, is bloot onverantwoordelik. 

Daar is talle ekologiese probleme/uitdagings. Klimaatsverandering is een van hulle.  Dit is 'n 
probleem met geweldige impak en rimpeleffekte – lewensbedreigende effekte! Dit is 'n 
kritiese probleem, want dit is die oorsaak van baie ander probleme. 

Wat is die kern/hart van klimaatsverandering? 

Daar is 'n dubbele oorsaak vir klimaatsverandering: 

• Die aarde is deel van ons sonnestelsel, waarin die lewe van die son domineer.  En die son 
is dinamies met wisselende temperature. Wetenskaplikes praat van 'n siklus van 11 jaar 
waarin die son beweeg tussen sy minimum - en maksimum temperature.  Hoe meer 
aktief die son is, hoe warmer is hy en hoe warmer is die hele sonnestelsel – ook die 
aarde.  Die temperature op die aarde word dus beïnvloed deur die temperature van die 
son. En dit beïnvloed ons klimaatspatrone. Aan hierdie oorsaak kan ons niks doen nie; 
ons moet dit aanvaar. 

• Verreweg die meeste wetenskaplikes stem saam dat die mens die ander faktor is wat die 
huidige verandering van die aarde se klimaat veroorsaak. Die mens se lewenswyse (veral 
sedert die Industriële Revolusie) het met die son se dinamika gekombineer om 'n 
verwarming van die aarde se atmosfeer te veroorsaak wat lewensbedreigend is vir al die 
bekende vorme van lewe soos ons dit ken – ons eie natuurlik ingesluit. Aan hierdie 
oorsaak kan en moet ons iets doen. Hoe dringend is dit? Sommige wetenskaplikes is van 
mening dat dit reeds te laat is om die proses van aardverwarming om te keer. 

Dit feit waarmee ons gekonfronteer word, is eenvoudig: Die mens se lewenswyse bedreig 
alle vorme van lewe op aarde – ook sy eie! Dit is direk in stryd met die bedoeling van die 
Skepper. In Gen. 2:15 staan: “Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te 
bewerk en OP TE PAS.” God se bedoeling met die mens was dat hy/sy lewe sou koester en 
beskerm. Die mens se storie is tragies; ons is die teendeel van wat ons bedoel is om te wees. 

Wat is die hart/kern van die probleem met die mens? Waarom het ons in vernietigers van 
lewe verander? Ons het vir God uit die sentrum geskuif en onsself daar geplaas. Ons het 
geleer om te dink en te leef asof alles op aarde daar is ter wille van die mens en die mens se 
genot. En só het ons van “versorgers” in “plunderaars” verander.  Dít is deel van die 
kern/hart van die probleem van klimaatsverandering! 

Kan die mens as “versorger” herstel word? Dank God, Ja! Dit is waaroor dit in die Bybel 
gaan. In Jesus Christus herstel God ons. Sy dissipels hou op om vir posisie en status te 
kompeteer en leer om voete te was. Hulle soek nie meer om gedien te word nie, maar om te 
dien – al kos dit hulle hul lewe.  Die oplossing is eenvoudig: ons moet padgee uit die 
sentrum. Die oplossing is egter nie maklik nie. Dit kos ons ons lewe. En dit is die waarheid 
waarvoor Jesus Christus elke dissipel stel met die volgende stelling: “Wie sy/haar lewe wil 
behou, sal dit verloor.” Gelukkig met die volgende belofte daarby: “Wie sy/haar lewe 
verloor, sal dit behou.” Hierin is die radikaliteit van die Christelike boodskap: Mens kan net 
lewe koester en beskerm as jy bereid is om self te sterf. 
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Die afgelope droogte in die Wes-Kaap (en ander dele van die wêreld) roep ons nie net op tot 
waterbesparing en groter respek vir water nie; dit vra aan elkeen van ons: “Is jy bereid om te 
sterf ter wille van die lewe?” 

  

Voorstelle: 

Gemeentes: Maak seker dat die gemeente se totale bediening lidmate help met die 
sterwensproses in hul lewens. 

Persoonlik:  

• Aanvaar die feit dat jou lewenswyse klimaatsverandering beïnvloed en dat elke 
selfsugtige of ongeërgde daad die probleem groter maak. “Ek moet verander!” 

• Maak ’n doelbewuste keuse om by Jesus Christus te leer om te sterwe ter wille van die 
lewe; 

• Kies om so eenvoudig moontlik te lewe.  Maak “noodsaaklik en genoeg” jou lewensreël. 
Gebruik die volgende skakel om te sien wat als gedoen kan word om 'n eenvoudige en 
gelukkiger lewensstyl te ontwikkel: https://za.pinterest.com/explore/minimalist-
lifestyle/; 

• Raak onslae van gewoontes wat lewe bedreig en – neem; ontwikkel gewoontes wat alle 
vorme van lewe beskerm en koester; 

• Maak hierdie keuse prakties: bv. Sorg dat dit wat jy nie nodig het nie, kom by hulle wat 
dit nodig het; stap meer en ry minder; plant bome en versorg hulle, ens. 

  

https://za.pinterest.com/explore/minimalist-lifestyle/
https://za.pinterest.com/explore/minimalist-lifestyle/
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Klimaatsverandering is nie 'n verkoue nie – dis 'n hartaanval 

 

Kairostyd is krisistyd. Dit is 'n tyd vir die afkondiging van 'n noodtoestand. Dit is 'n tyd wat 
gelaai is met dringendheid. Dit is nie 'n tyd vir praat nie, maar vir DOEN. Dit is beslissende 
tyd. Ons optrede in kairostye het 'n intenser bepalende invloed op die toekoms as ander tye. 

Klimaatwetenskaplikes waarsku ons al lankal oor die impak wat die mens se lewenswyse op 
die klimaat het. Elke jaar ontdek hulle dat hulle in hul voorspellings te konserwatief was. Die 
spoed van klimaatsverandering is vinniger as wat hul verwag het en die impak daarvan op 
die natuur is ook dramaties groter as wat hul gereken het. Daarom dat hulle nou ernstig 
waarsku en sê dat ons net tot 2030 het om dalk nog daarin te kan slaag om die aarde se 
verwarming tot 1.5°C te beperk. Maar dan moet ons op groot skaal en in groot getalle die 
regte dinge doen. Ons moet eenvoudig ons koolstofvoetspoor kleiner maak – drasties kleiner 
maak! Ons moet! 

Die Christelike geloofsgemeenskap, wat leef van die goeie nuus dat God in liefde alles 
gemaak het (Gen. 1en 2), onderhou (Ps. 104:27-28) en red (Joh. 3:16) is ook gestuurdes om 
hierdie evangelie sigbaar uit te leef teen ons verbruikerskultuur in. Ons moet 'n voorbeeld 
stel in hierdie wêreld. En die voorbeeld begin by ons leiers. 

My waarneming is egter dat die ekologie en ekologiese vraagstukke glad nie in die sentrum 
van ons kerklike lewe staan nie. Ander sake oorheers ons agendas. Ekologie kry hoogstens af 
en toe aandag as 'n onvermydelike rooi lig wat af en toe in ons gesigsveld kom en ons 
aandag vir 'n oomblik vang. Ons identifiseer sake soos menswaardigheid, missionale 
gemeentewees en vroeëkindontwikkeling, Gereformeerde spiritualiteit, kerkplanting, ens. 
(almal in eie reg verdienstelike sake) en fokus ons aandag, energie en bronne daarop. En 
ekologie? Klimaatsverandering? Die impak daarvan? Die kerk fouteer meestal nie deur soms 
met onbelangrike dinge besig te wees nie, maar wel deur nie te kan onderskei wat op 'n 
spesifieke tyd (kairos) prioriteit is nie. 

Ons gee dalk aandag aan ekologie by spesiale konferensies (af en toe en wat swak bygewoon 
word), in akademiese opleiding en op sinodale vergaderings en kommissies, maar in 
gemeentes waar dit sentraal in die gemeentelike bediening behoort te staan, is dit meestal 
totaal buite sig en van die radar af. Of dit kry hoogstens op die kantlyn aandag. 

Sal 'n dokter wat aan 'n pasiënt se been opereer rustig met die beenoperasie voortgaan as sy 
pasiënt skielik 'n hartaanval kry? Of sal hy die been los en al sy aandag aan die pasiënt se 
hart gee? Wat is 'n been sonder 'n lewende liggaam? Klimaatsverandering is nie 'n verkoue 
nie – dit is 'n hartaanval. Dit bedreig lewe op aarde – ook die mens s'n. 

As u dit nog nie gedoen het nie, luister asseblief eers nou na die sestienjarige Greta 
Thunberg by http://bit.ly/2Pe4Sry en lees dan verder. 

 

Voorstel: 

• Kom ons stem eerstens saam dat klimaatsverandering 'n lewensbedreigende en 
dringende krisis is; 

• Kom ons stem ook saam dat Christus, die hoof van die skepping en die kerk (Kol. 1:15-20) 
ons roep om dringend hieraan aandag te gee; 

http://bit.ly/2Pe4Sry
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• Dan moet die leierskap in ons kerk die voorbeeld stel deur hierdie saak as dringend te 
hanteer; 

• Die moderature moet dringend seker maak dat die VGK/NGK vasstel hoe groot ons kerk 
se koolstofvoetspoor is. Vra die saakgelastigdes van die kerk om saam 'n koolstofoudit vir 
die kerk te doen. Daar is verskeie hulpmiddels hiervoor op die internet beskikbaar. Safcei 
kan ook prakties hiermee help. Kyk by http://bit.ly/2Gg1JfS; 

• Stel duidelike besparingsdoelwitte vir die sinodale strukture en amptenare vas. 
Implementeer en moniteer dit; 

• Maak die bronne beskikbaar wat nodig is om hierdie inisiatief te befonds en uitvoerbaar 
te maak; 

• Doen dit alles met 'n dringendheid en met deeglike kommunikasie en rapportering deur 
die kerklike media; 

• Gemeentes moenie vir sinodale leierskap wag nie; doen julle eie oudit as julle daarvoor 
gereed is. 

  

http://bit.ly/2Gg1JfS
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Alles in die skepping is 'n klein gestaltetjie van die Woord 

 

Die apostel Johannes leer vir ons om oor Jesus Christus te dink as die Woord van God (Joh. 
1). As Woord is Jesus die uitdrukking van die volheid van God. En in en deur Hom het alles in 
die hemel en op die aarde tot stand gekom. Die Woord word sigbaar (materie) in die 
skepping – as geheel en in elke skepsel individueel. Alles wat geskep is, is uitdrukking van 
God wat Liefde en Goedheid is. 

Daarom dat Bonaventure ('n Fransiskaanse teoloog van die 13de eeu) sê dat Jesus die Groot 
Woord is wat die uitdrukking is van God wat Goedheid en Liefde is. En omdat alles wat 
geskep is hulle bestaan in die Woord het en 'n uitdrukking daarvan is, kan ons elke skepsel 'n 
klein uitgawetjie van die Woord noem. Ek kry dus nie net met die Woord in die mens, Jesus 
van Nasaret te doen nie, maar in alles wat geskep is.  

Die Woord het dus soveel gestaltes as wat in die skepping voorkom en nog sal kom. Omdat 
elke skepsel 'n klein Woordjie is, ontmoet ek die Woord in elke skepsel (alle materie). In die 
menslike gestalte van Jesus van Nasaret kry die Woord egter spesiale uitdrukking om alles 
wat geskep is weer met God en mekaar te versoen. Jesus herstel en genees al die 
verhoudinge in die skepping en nie net die mens se verhouding met God nie (2 Kor. 5). God 
se versoening in Jesus van Nasaret is omvattend. 

Om in Jesus van Nasaret te glo as die Seun van God wat ons van ons sonde verlos, is nie 
genoegsaam nie. As dit al is wat ons glo, is ons geloof skraal en dun. Dan bly dit individueel 
en privaat en het dit net te make met dit wat die kerk en ons elkeen as sonde beskou. In 
Jesus van Nasaret wys God vir ons hoe 'n menslike lewe lyk wat omvattend versoen is. Dit is 
'n lewe wat erkenning gee aan die grondwaarheid van die skepping, nl. dat God die 
oorsprong en sentrum van alles is. Alles wat bestaan, ontstaan uit God en keer na God toe 
terug. Daarom kan Paulus sê: "Want deur Hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons." En hy 
gee ook toe dat die "heidense" digter, Aratus, reg is as hy sê dat ons ook van "God se geslag 
is" (Hand. 17:28). Alhoewel dit op 'n besondere manier van die mens waar is, is dit nie net 
van die mens waar nie. As alles wat ons sien en ook nie kan sien nie klein Woordjies van die 
Groot Woord is en as die Groot Woord uitdrukking van God se Goedheid en Liefde is, dan is 
alles uit God gebore en dus deel van God se "geslag". 

Die implikasies hiervan vir die mens – veral vir hulle wat in Jesus van Nasaret as die Christus 
glo –  is GROOT. Dit beteken dat die Woord van God nie net in Jesus se oë na ons gekyk het 
nie en ook nie net deur ander gelowige mense na my kyk nie, maar deur ALLE oë. En dat die 
Woord nie net deur die stem van Jesus gepraat het nie en ook nie net deur die stem van 
gelowige mense nie, maar deur ALLE stemme. En dan het die Woord nie net in die liggaam 
van Jesus van Nasaret verskyn nie, maar verskyn hy in ELKE liggaam/organisme wat geskep 
is. Ons ontmoet vir God in ALLES en ORAL. Die ganse skepping is daarom heilig. 

'n Persoonlike verhouding met Jesus die Christus maak ons oë hiervoor oop en herstel ons 
vermoë om opnuut soos kinders en saam met hulle betower te word en in verwondering 
aan God al die eer te gee (Ps. 8). 

 

Voorstel: 

• Probeer om doelbewus en bewustelik na alles (ook jouself!) te kyk as 'n gestalte van die 
Woord. Doen dit veral ook met alles wat julle eet. En moenie julle troeteldiere vergeet 
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nie. En wat van daardie mense, diere, plante/bome en goggas wat jy verpes? Erken dat jy 
in alles met 'n gestalte van God self te doen het. 

• Gaan saam met voorskoolse kinders tuin/veld toe. Weerstaan die versoeking om hulle te 
"teach". Moedig hulle aan om die skepping te ondersoek en nuuskierig waar te neem. En 
volg dan hulle voorbeeld. Deel in hulle opgewonde verwondering. 
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So laat ons berge rommel krimp 

 

Koos du Plessis was al jare gelede onder die indruk van die versmorende probleem van 
rommel. In sy lied "Spore op die maan" sing hy: 

 

Elke nuwe plan lê hopeloos verfrommel, 
want iets sê: "Stomme drommel, 

die ruimte lê vol rommel!"... 

Want die stad blom elke nag, 
strooi sy saad en skemerdag 

breek staalspruite deur die aardkors, 
waar jy gaan. 

Rommelberge groei omheen 
en daar's swaelsuur in die reën –  

en, kyk, daar lê reeds spore op die maan. (CD: Herbergier) 

 

Huishoudelike afval is een van die kopsere van munisipaliteite. Hulle spandeer miljoene 
rande om stortingsterreine op te rig en te bestuur en om vullis wat uit huishoudings kom, op 
te tel. En stortingsterreine is meestal 'n seer in die aarde wat soos 'n wond aanhoudend 
sweer en etter produseer. Daarom word daar wêreldwyd baie moeite gedoen om tegnologie 
te ontwikkel wat die verwerking van afval makliker en skoner maak. Die voor-die-hand-
liggende prioriteit is egter dat ons die probleem by sy oorsprong moet aanspreek, naamlik 
by ons huise. Huishoudelike afval kom immers van huise af! 

Wat kan ons doen om hierdie probleem ten minste kleiner te maak? Ons kan elkeen sorg dat 
ons huishouding so min rommel moontlik oplewer. Dit is verstommend hoe baie ons in 
hierdie verband kan doen. En hoe groot die effek is wat dit kan hê. Voordat ons gesin met 
herwinning begin het, het ons elke week ten minste een swart sak in die munisipaliteit se 
vullislorrie gelaai. Nou produseer ons 'n halwe sak elke twee maande. Ons druk op die 
munisipale stortingsterrein is dus met ten minste 94% verminder. 

Herwinning maak 'n reuse-verskil. As mens die glas, plastiek, papier/karton en blik uit jou 
huisrommel verwyder, krimp die inhoud van die vullissak drasties. Plaas hierdie items in 
afsonderlike houers en sorg dat dit by 'n herwinningsfasiliteit uitkom indien jou 
munisipaliteit nie herwinning doen nie. 

Die maak van kompos sorg dat alle organiese materiaal uit die kombuis nie meer in die 
vullissak beland nie. Daar is baie goeie wenke op die internet vir die maak van kompos 
(http://bit.ly/2G1KNtr). 'n Alternatief vir 'n eie komposhoop is 'n wurmplaas. Al die afval van 
vars produkte in die kombuis word vir die erdwurms gevoer wat dit binne drie tot vier 
maande tot goeie en fyn kompos verwerk. Nie alleen maak dit die vullissak ligter nie, maar 
dit verskaf dan ook kompos en selfs vloeibare kos vir die plante in en om die huis. Dit verlig 
weer die druk op die tuinmaak-rekening. Lees hieroor by http://bit.ly/2Ubusre. 

'n Mens kan egter nie alles vir die erdwurms voer nie. Gaar kos en sitrus is bv. nie goed vir 
die wurms nie. Bokashi is nog 'n manier om kompos te maak. En 'n mens kan omtrent 
enigiets in die bokashi-houer gooi en die materiaal is vinniger gereed vir gebruik in die 

http://bit.ly/2G1KNtr
http://bit.ly/2Ubusre
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grond. Bokashi verskaf ook net soos 'n wurmplaas 'n vloeibare "tee" wat 'n mens as voedsel 
vir die plante kan gee. Vir meer inligting hieroor kan www.probio.co.za  geraadpleeg word. 

Nadat al die glas, papier/karton, blik en plastiek vir herwinning gesorteer is en die organiese 
afval vir die wurms of bokashi gevoer is, bly daar vreeslik min oor vir die vullislorrie om te 
laai. En só laat ons die rommelberge waarvan Koos sing, krimp. 

 

Voorstel: 

• Kyk saam as gesin of gemeente na die volgende video: http://bit.ly/2IAAW0E;  

• Doen 'n gesinsinspeksie van julle huishouding se vullissak(ke). Wat getuig jul vullisakke oor 
jul leefstyl? 

• Reël 'n besoek vir jul gemeente aan jul plaaslike stortingsterrein as deel van 'n 
bewusmakingsaksie. Praat agterna oor jul waarnemings en gevoelens. Wat het julle gesien, 
geruik, gevoel en geleer? 

• Wat kan julle en julle gemeente doen om die las op jul stortingsterrein minder te maak? 

• Begin as gemeente 'n herwinningsprogram vir jul gemeente en omgewing. Gaan in 
vennootskap met 'n plaaslike herwinningsbesigheid. Julle kan ook 'n herwinningsprogram vir 
jong kinders begin. Vir 'n handleiding om so 'n program te begin, kan julle hierdie webtuiste 
besoek: http://bit.ly/2KJGecT.  

    

  

http://www.probio.co.za/
http://bit.ly/2IAAW0E
http://bit.ly/2KJGecT
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Ons eet en drink en asem plastiek in 

 

Iewers in die 1990's het ons met die kinders in die VGK van Darling 'n skoonmaakaksie 
gehad. Ons het 'n berg vol sakke vullis in die dorp se vlei en strate opgetel. Om die gemeente 
onder die indruk te bring van die skadelike effek wat rommel (veral plastiek) op die 
omgewing het, het ons 'n kundige by die Universiteit van Stellenbosch gekontak vir inligting 
hieroor. Tot ons verbasing was sy reaksie dat rommel nie eintlik die omgewing benadeel 
nie. Dit was ongeveer 20 jaar gelede.  

Vandag weet ons dat rommel 'n geweldige nadelige effek op die omgewing het – veral 
plastiek wat van fossiel brandstowwe gemaak word. Om die waarheid te sê, plastiek is oral –  
selfs binne-in ons eie liggame! 

Ek het vandag met 'n skok besef dat ons gesin elke dag plastiek eet en dit ten spyte daarvan 
dat ons vegetariërs is. Studies wat die afgelope paar jaar in Spanje, Engeland, China, 
Frankryk en Amerika gedoen is, sê almal dieselfde ding: sout wat uit die see geneem word, 
bevat klein deeltjies plastiek! En toetse van kraanwater in 'n wêreldwye studie het 
aangetoon dat meer as 83% van die monsters positief getoets het vir plastiek. Nog 'n studie 
het getoon dat selfs fonteinwater met plastiek besoedel is. En 'n studie in Parys het aangedui 
dat tonne plastiek uit die lug op die stad "reën". Kyk gerus na die volgende skakel en die 
aanhangsels vir meer inligting: https://bit.ly/2wDG9y1. 

Wetenskaplikes gebruik om hierdie rede al hoe meer die woord "ubiquitous" (oral 
teenwoordig) as hulle oor plastiek praat. Ons hele omgewing is besoedel deur plastiek. Ons 
eet, drink en asem dit in. Ongelukkig weet wetenskaplikes nog nie wat die effek van die 
plastiek op die mens se gesondheid is nie. Nog baie navorsing is hieroor nodig. Navorsing is 
ook nie sonder uitdagings nie. In Amerika byvoorbeeld word hierdie navorsing bemoeilik 
deur die feit dat 95% van die bevolking reeds plastiek in hulle urine het. Dit is dus uiters 
moeilik om 'n kontrolegroep vir navorsing te kry wat nie reeds plastiek in hul liggame het 
nie. 

Hierdie bevindings moet ons nederig maak. Dit was nie die bedoeling van die vervaardigers 
van plastiekprodukte om die wêreld te besoedel nie. En tog het dit gebeur. Een van die redes 
hiervoor is ons absolute ongeërgde houding en onkundige hantering van plastiek. Net 30% 
van die plastiek wat wêreldwyd geproduseer word, word herwin. Die res beland as afval op 
stortingsterreine, riviere, die see en land.  

Nou verstaan ek waarom sommige lande besoedeling as 'n kriminele oortreding beskou. 

 

Voorstel: 

• Kom ons raak plastiek-bewus; 

• Moenie plastieksakke vir inkopies gebruik nie; maak julle eie sakke van 'n natuurlike 
materiaal of gebruik papiersakke. Kyk hier vir idees: http://bit.ly/2KLAMpT; 

• Kom ons doen ons aankope met die gedagte om ons verbruik van plastiek so laag as 
moontlik te kry. Vra bv. julle winkelbestuur om nie vars vrugte en groente vooraf in 
plastiek te verpak nie;   

• Kom ons maak seker dat alle plastiekprodukte en -verpakking herwin word; 

https://bit.ly/2wDG9y1
http://bit.ly/2KLAMpT
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• Kom ons hou ons omgewing vry van plastiek. Hou altyd 'n sak/houer naby vir die plastiek 
wat ons toevallig langs die pad sien; 

• Begin of raak betrokke by 'n bewusmakingsaksie in jou gemeenskap om mense op te 
voed en te leer om verantwoordelik met afval (veral plastiek) te werk 
(https://binged.it/2peEHxQ); 

• Maak seker dat jul plaaslike munisipaliteit ordentlike herwinningsprogramme het. 

  

https://binged.it/2peEHxQ
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Sê ‘nee’ vir plastiekstrooitjies 

 

Elke jaar veroorsaak die mensdom wêreldwyd 2.12 biljoen ton se vaste afval. (Een ton is 
ongeveer 1 016 kg). As ons al hierdie afval op vragmotors, buffer teen buffer sou laai, sou dit 
24 keer om die aarde strek. Dit is ongeveer 306 144 km ver –  218 keer vanaf Kaapstad tot in 
Johannesburg met die N1. 

Deel van die rede waarom ons so baie afval veroorsaak, is omdat 99% van al die dinge wat 
ons koop binne 6 maande weggegooi word. Ons kan nie bybly met die verwerking van al die 
afval nie. Vreeslik baie hiervan beland in ons riviere en in die see. En dáár veroorsaak dit 
groot probleme vir die omgewing.  

Die mens gebruik byvoorbeeld 500 miljoen plastiekstrooitjies elke dag. Dit hou groot gevaar 
in vir die lewe van diere in riviere en die see; hulle sien dit aan vir kos. En wanneer ons diere 
eet wat plastiek geëet het, kry ons ook die toksiene van die plastiek in. Een só 'n strooitjie 
het in 'n seeskilpad se neus beland. Wees gewaarsku; dis ontstellend, maar met 'n goeie 
einde: http://bit.ly/2Gibz0J.  
 

Wat kan ons doen? 

• Koop minder; 

• Spandeer minder tyd in winkels en meer tyd in die natuur; 

• Gooi minder goed weg; hergebruik alles wat jy kan; 

• Hou op om plastiekstrooitjies te gebruik. 

  

http://bit.ly/2Gibz0J.
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Indringers en afval: Gemeentes kan help 

 

Tydens een van ons Projekspan Ekologie-vergaderings op Tulbagh langs die Kliprivier, een 
van die sytakke van die Klein-Bergrivier, het ons twee ontmoetings gehad: 

Die eerste een was met lede van Waterval se Natuurbewaringspan. Hulle het spesifiek met 
ons gepraat oor die uitdagings wat die Klein-Bergriviersisteem met indringerplantegroei en 
besoedeling het.  Hulle is saam met privaateienaars en die munisipaliteit verantwoordelik vir 
die skoonmaak en versorging van dié netwerk van riviere.  Ons het die volgende geleer: 

• Die versorging van ons riviere is van kritiese belang vir die voorsiening van water in 'n 
waterskaars land; 

• Die uitdagings wat Natuurbewaring het, maak dit vir hulle onmoontlik om die 
riviersisteme in ons land alleen te versorg; 

• Vennootskappe is uiters noodsaaklik om hierdie taak effektief uit te voer.  Daar bestaan 
reeds vennootskappe tussen Natuurbewaring, ander staatsdepartemente en 
munisipaliteite; 

• Geloofsgemeenskappe is nie eintlik deel hiervan nie, maar kan ’n GROOT verskil maak; 

• Natuurbewaring het o.a. die volgende twee uitdagings m.b.t. die ontbossing van 
indringers: 1) 'n Gebrek aan fondse en 2) 'n gebrek aan hande. 

Geloofsgemeenskappe kan met albei hiervan help. 

Ons ontmoeting word afgesluit met 'n besoek aan die Kliprivier. Natuurbewaring se Roderick 
maak ons oë oop – sover ons op en af in die rivierloop kan sien, staan nét indringers! 

Ons tweede ontmoeting was met die senior-superintendent, Vaste Afvalbestuur en 
Reinigingsdienste van die Witzenberg Munisipaliteit. Hy het met ons gepraat oor die 
uitdagings wat dié munisipaliteit het ten opsigte van die hantering van huishoudelike en 
ander afval en die druk wat dit op die Tulbagh-stortingsterrein plaas. Ons leer die volgende: 

• Stortingsterreine is die simptoom van 'n verbruikerskultuur wat geweldig baie afval 
veroorsaak. Die hoë volumes afval wat ons huishoudings en industrië veroorsaak, plaas 
'n baie swaar las op munisipaliteite. Dit kos miljoene rande om stortingsterreine volgens 
wetlike regulasies aan te lê en te bestuur. Om 'n versadigde en uitgediende 
stortingsterrein te rehabiliteer, is dikwels 'n nagmerrie en kopseer vir munisipaliteite. 
Ook dít kos miljoene rande; 

• Die meeste mense het geen idee wat van hul afval word en wat by 'n stortingsterrein 
gebeur nie; 

• Die inisiatiewe wat munisipaliteite neem om fasiliteite te voorsien vir afvalstorting en 
herwinning, word dikwels nie waardeer of reg gebruik nie en selfs verniel; 

• Kosbare belastingbetalersgeld word op afvalverwydering en -verwerking spandeer, 
terwyl dit vir ander belangriker dienste aangewend kan word; 

• Ons grootste uitdaging is om mense te leer om hul afval drasties te verlaag en om op 'n 
verantwoordelike manier daarvan ontslae te raak 

• Geloofsgemeenskappe kan baie doen om hiermee te help. 
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Voorstelle: 

• Reël 'n ontmoeting met die naaste kantoor van Natuurbewaring.  Vind uit hoe julle as 
gemeente betrokke kan raak by hulle werk. Maak saam planne en implementeer dit. As 
dit enigsins moontlik is, neem as gemeente 'n rivier aan en versorg dit in samewerking 
met Natuurbewaring en ander vennote; 

• Gee 'n geleentheid vir julle munisipaliteit om die gemeente in te lig oor die uitdagings 
wat hulle met die hantering van afval en die bestuur van jul stortingsterrein het. Beplan 
hierna 'n projek(te) waardeur die gemeente lidmate toerus met inligting en 
lewensgewoontes wat die druk op die munisipaliteit en stortingsterreine sal verlig; 

• Reël, in samewerking met jul munisipaliteit, 'n besoek aan julle stortingsterrein deur jul 
gemeente se leierskap. Maak dit 'n ordentlike blootstelling; 

• Begin 'n herwinningsprogram in jul gemeente.  Kontak gerus vir dr Diek van der Zel by 
dokdiek@gmail.com vir goeie raad.  Hy staan aan die stuur van NG Kerk Strand se 
herwinningsprojek; 

• Stig 'n fonds vir die skoonmaak en ontbossing van 'n rivier naby julle gemeente; 

• Vir die skoonmaak van 'n rivier of strandgebied kan julle riglyne by A Rocha SA kry: 
http://bit.ly/2GqlxhQ. 

  

mailto:dokdiek@gmail.com
http://bit.ly/2GqlxhQ
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Hoe gaan ons met ons kos om? 

 

Volgens 'n verslag wat WWF (World Wildlife Fund) verlede jaar vrygestel het, word een derde 
van al die kos wat in Suid-Afrika geproduseer word nie geëet nie en beland op ons 
stortingsterreine (http://bit.ly/2ZZ8lby). Daar word 31 miljoen ton kos per jaar in SA 
geproduseer, waarvan 10 miljoen ton op stortingsterreine beland. Plaas ons dit in die 
konteks van armoede in SA is dit skokkend en absoluut onverskoonbaar. 

Volgens SAFSC (South African Food Sovereignty Campaign) was daar in 2017 14 miljoen Suid-
Afrikaners wat elke aand sonder 'n maaltyd gaan slaap het. Alhoewel die verbruikers nie die 
grootste sondebokke vir hierdie vermorsing is nie, het ons 'n belangrike bydrae om te maak 
om hierdie vermorsing om te keer. Ons kan die volgende doen: 

 

Kweek 'n kultuur van geen vermorsing in julle huishouding: 

• Maak seker dat geen kos in julle huishouding in die vullisdrom beland nie; 

• Vind uit wie van die 14 miljoen honger mense in julle dorp/woongebied honger gaan 
slaap en sorg dat jul "oorskiet" daar uitkom. As dit te veel na "hands out" voel, vries jul 
oorskiet en gebruik dit vir 'n kreatiewe dis. Van die lekkerste etes in ons huis was al van 
gevriesde oorskietkos gemaak; 

• Beplan julle etes deeglik om seker te maak dat julle nie te veel voorberei nie. As julle 
uiteet, neem altyd dit wat jy nie kan baasraak nie in 'n "doggie bag" huis toe. (Wat op jou 
bord agterbly, gaan definitief vullisdrom toe!); 

• Moenie meer koop as wat julle gesin nodig het en kan opgebruik nie. Dit sal ook verhoed 
dat vars produkte in die yskas sleg word; 

• Bestuur julle yskas se inhoud getrou en doelgerig; 

• Moenie kos weggooi net omdat dit die "best before"-datum bereik het nie. Maak seker 
wat die kwaliteit daarvan is. Ons het bv. al Chinese kool vir nog 'n maand na die 
vervaldatum gebruik; 

• Maak seker dat julle yskas effektief werk; 

• Oefen druk uit op verpakkingsinstansies, leweransiers en kettingwinkels om kos met 
respek te hanteer en vermorsing teen te werk. 

Elke keer as ons eet of drink (van 'n happie tot 'n volle maaltyd) het ons 'n ontmoeting met 
God. 'n Mens se houding teenoor kos en drank en hoe 'n mens dit hanteer, het dus alles met 
ons godsdiens te doen. 

 

Voorstel: 

• Doen saam 'n evaluering van julle gesin/gemeente se hantering van kos (veral oorskiet); 

• Wat sê dit van jul gesin/gemeente se houding teenoor kos? 

• Wat kan en gaan julle vorentoe anders doen? 

  

http://bit.ly/2ZZ8lby
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Geloof stel my in staat om God oral en in alles te beleef 

 

Michiel van der Merwe, voormalige en eerste direkteur van Buvton (nou Communitas), het 
graag die beeld van 'n vis in water gebruik as hy oor ons verhouding met God gepraat 
het. Soos water die medium is waarin visse lewe, so is God die "medium" waarin ons as 
mense lewe.  Dit sluit nou aan by Paulus se woorde in Hand. 17:28: "Want deur Hom leef 
ons, beweeg ons en bestaan ons..."  Die meeste Engelse vertalings van hierdie teks vertaal as 
volg: "For in Him we live and move and have our being.” (NIV) Die mens leef en bestaan dus 
nie net deur God se bemiddeling nie, maar IN God self. 

Dit is natuurlik nie net waar van die mens nie.  In Psalm 104, wat God as skepper en 
onderhouer besing, bely die gelowige dat God se asem (Gees) die wesenselement is wat aan 
alles wat God gemaak het, bestaan en lewe gee. Vers 30 in die Nuwe Direkte Afrikaanse 
vertaling (2014) stel dit só: "Stuur U u asem, word hulle geskape."   

Prof. Willie Jonker het graag vir ons in die dogmatiekklas daaraan herinner dat God nader 
aan ons is as ons eie vel. Hoe verstaan 'n mens dit?  Nog belangriker, hoe beleef 'n mens 
dit?  Ek het dit nog altyd uitsluitlik as 'n geestelike waarheid verstaan.  Daar was twee redes 
hiervoor: 

• God is Gees.  En daarom kan God net geestelik verstaan en beleef word; 

• Ek het net toegang tot hierdie waarheid deur die geloof.  En belewenis daarvan is nie vir     
die geloof noodsaaklik nie. 

Beide bogenoemde uitgangspunte is halwe waarhede wat my verhoed het om die rykdom 
en oorvloedigheid van 'n intieme verhouding met God te beleef. 

1.    God is Gees, ja. Maar God is nie net onsigbare Gees nie. God word ook sigbaar en 
bewoon materie. Dit is die boodskap van God se menswording in Jesus van Nasaret 
(inkarnasie). Hiervan sing die vroeë kerk in Kol. 1:13-20.  Vers 16 en 17 sê die 
volgende:  "... want in Hom (die Seun/Christus)) is alles geskep ... die sigbare en die 
onsigbare dinge ... alles is deur Hom en tot Hom geskep ... en in Hom hang alles saam." Die 
Seun het dus nie eers en nét in Jesus van Nasaret deel van die fisiese wêreld geword nie. Hy 
is die oorsprong van alles wat geskep is en deur sy inwoning in alles hou Hy dit bymekaar 
(een). Daarom noem Openbaring Hom die "Alfa en die Omega". Ek ontmoet dus God die 
Seun in alles wat geskep is. God die Seun se menswording in Jesus van Nasaret was God se 
manier om die mens terug te bring na hierdie waarheid, nl. dat God in alles is en dat alles in 
God één is. In Jesus leer ek verstaan, sê Paulus, dat "my liggaam 'n ledemaat van Christus is" 
(1 Kor. 6:15).  Ek het dus in my eie liggaam met Christus te doen. Wat ek aan my eie liggaam 
doen, doen ek aan Christus. Dit is natuurlik nie net waar van my liggaam nie, maar van elke 
ander fisiese liggaam wat God gemaak het. Niks is uitgesluit nie. Niks! 
2.    God is ten diepste misterie (moeilik/onmoontlik om te verstaan en te verduidelik).  En 
die aard van God se verhouding met materie is ook 'n misterie. Daarom is God en God se 
verhouding met materie werklikhede wat net deur die geloof ontvanklik én toeganklik is. 
Geloof stel my nie net in staat om die onsigbare te aanvaar asof dit sigbaar is nie (Heb. 11:1), 
dit maak dit ook vir my moontlik en stel my in staat om die Onsigbare te sien en te beleef – 
in my eie lyf én die lyf van 'n renoster, leeu, perlemoen, vis, plaasdiere, slang, vlieg, 
natuurverskynsels, … alles!  Geloof skep belewenis. Geloof wat nie belewenis skep nie, is 
dood. God wil hê dat ek God se teenwoordigheid in hierdie wêreld oral en in alles sal 
beleef. Daarom skenk God geloof uit genade aan ons (Ef. 2:8). 
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Nou verstaan ek waarom die Kelte só bid: 

 
Groot God, 
soos visse in water leef, wil ons leef in U 
soos voëls in die lug vlieg, wil ons vlieg in U 
soos bome uit die aarde groei, wil ons groei uit U 
soos vlamme in die vuur brand, wil ons brand vir U.  

(My vertaling uit The Celtic Prayer Book, Volume One, p 266) 

 

... en waarom God vir Job sê: 
Miskien moet jy die diere vra om jou te leer, 
die voëls daarbo om jou te vertel, 
of praat met die aarde dat dit jou leer 
en met die visse in die see dat hulle dit vir jou sê. 
Wie van hulle weet nie almal dat die hand van die Here alles gemaak het nie? 
Hy het al wat lewe, in sy mag, 
die asem van elke mens.  

(Job 12:7-10) 

... want God is self in my, en alles wat lewe, se asem! 

 

Voorstel: 

Lees Job 12:7-10. Gaan sit iewers by 'n dier, plant of enige natuurverskynsel met 'n verlange 
en openheid om God daarin te ontmoet.  Laat dit met jou praat.  Moenie dit evalueer of 
analiseer nie. Luister met al jou sintuie. En wag geduldig, totdat jy van God se 
teenwoordigheid daarin bewus word. Rus in hierdie bewuswording. Volg die roeringe van 
die Gees van God in jou hart. 
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Die sterre help ons om vir God (en onsself) in die stal raak te sien 

 

In die heelal is alles tegelyk groot én klein. Ons moet 'n goeie begrip van albei hê en albei 
vashou om ons bydrae as mense te kan maak. 

Van die lekker herinneringe wat ek uit my kinderdae het en ook later saam met my kinders 
gehad het, is ons besoeke aan die planetarium in Kaapstad. 'n Toer deur die hemelruim bring 
perspektief. 'n Perspektief wat jou vul met verwondering. En wat jou help om 'n beter begrip 
te hê van jou plek in die groter werklikheid waarvan jy deel is. Meestal help sulke ervarings 
ook vir die kweek van 'n nederiger ingesteldheid, omdat dit jou help om te weet dat jy nie 
die sentrum van die heelal is nie. Voor 'n mens die kapasiteit het om iets van jou unieke 
waarde (grootheid) in te sien, is dit nodig om eers diep onder die indruk te kom van jou 
kleinheid/geringheid. Grootsheid moet in nederigheid vasgehou word, anders word dit waan 
en hoogmoed. En ons grootheidswaan en hoogmoed het oor die laaste paar eeue geweldige 
skade aan die natuur en daarom ook aan onsself aangerig. 

Een van die diep geestelike ervarings wat ek as jong seun gehad het, het só gebeur: Pa het 
graag ons huis met boeke gevul. Een van die reekse wat hy aangekoop het, was die Life-reeks 
wat, as ek reg onthou, deur Readers Digest uitgegee is. Ek het op die spesifieke dag die 
eksemplaar wat oor die "Universe" handel van die rak afgehaal. Hierdie keer het ek nie net 
foto's gekyk nie, maar ook met aandag gelees. Vir die eerste keer het ek 'n idee gekry van die 
sonnestelsel waarvan my lewe deel is. Wat my spesifiek aangegryp het, was die samestelling 
van ons sonnestelsel en die geweldige groot deel wat die son in die stelsel uitmaak en hoe 
gering en klein die aarde se bydrae is. Die son verteenwoordig 99.86% van ons sonnestelsel 
en die agt planete saam die oorblywende 0.14%. En die aarde se bydrae tot hierdie 0.14% is 
gering. Ek het onder die indruk gekom van hoe klein die aarde is. Die Gees het my laat 
nadink oor my eie plek en bydrae tot hierdie klein planeetjie. Dit was asof ek vanaf die son 
kyk na ons planeet en myself. Vir die eerste keer het ek besef hoe klein ek letterlik is. En 
skielik het 'n nuwe dimensie vir my oopgegaan oor God se liefde vir my. My hart was gevul 
met dankbaarheid en liefde. (Gebruik gerus hierdie skakel om u kennis oor ons sonnestelsel 
uit te brei: http://bit.ly/2UG49hP.)  

Sedertdien het ek heelwat meer oor die heelal geleer. Iemand het vir my 'n teleskoop 
present gegee. Daarmee kon ek vir Jupiter en sy mane bestudeer en Saturnus se ringe sien. 
My "ontdekking" van Omega Centauri was 'n buitengewone ervaring. Dit kos 'n bietjie soek 
en mooi mik met die teleskoop, maar wat 'n ontdekking is dit nie! Omega Centauri is net-net 
met die blote oog sigbaar – as 'n newel/wolk – in die omgewing van die Suiderkruis. In die 
teleskoop is dit egter 'n ontploffing van sterre – 1 miljoen van hulle! My kleinkind se reaksie 
toe sy dit die eerste keer deur die teleskoop sien, was: "Awesome!" In die laaste paar jaar 
het die Hubble-teleskoop ook ons kennis van die ruimte laat ontplof. Onlangse foto's wat 
Hubble geneem het, dui daarop dat daar ongeveer 2 triljoen galaksies in die heelal bestaan 
en dat party van hulle 13.2 biljoen jaar oud is. Sjoe! Die syfers is bokant my begrip. Dit sit my 
behoorlik op my plek. 

'n Mens het egter nie 'n planetarium of 'n teleskoop nodig om onder die indruk te kom van 
die grootsheid van die heelal nie. 'n Mens se eie oë is genoeg. Gereelde opkyk in die aand 
met aandag, kan dit ook doen. Ons op die platteland is bevoorreg met 'n oop en skoon 
hemelruim. Internetwebtuistes, rekenaarprogramme en slimfoontoepassings maak dit egter 
vir baie mense moontlik om dadelik en enige tyd toegang te hê tot die inligting wat die 
ruimtewetenskappe (bv. kosmologie en sterrekunde) al versamel het. 

http://bit.ly/2UG49hP
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Die bestudering van die sterre het wyse manne uit die Ooste gehelp om die Christus-kind en 
Skepper van die heelal te vind in die stal van Betlehem. Dalk kan ons eie bestudering van die 
sterre en die hemelruim ons ook help om die Skepper en Verlosser van die heelal in die 
"stalle" (plekke van broosheid, eenvoud en geringheid) van ons lewens, dorpies, 
gemeenskappe en die natuur te vind. 

 

Voorstelle: 

• Lees en bepeins Psalms 8, 19 en 104 terwyl jy in die aand onder die oop hemel 
sit/staan/lê. (Eintlik behoort ons sulke Bybeltekste altyd in die natuur te lees. Ons huise 
en kerkgeboue is te toe en te vol van ons eie handewerk.); 

• Wat van eredienste/kategese onder die sterre, met 'n sterrekundige as gids? 

• Kontak gerus vir Willie Koorts (gereelde deelnemer aan RSG se gewilde program Sterre 
en Planete op Sondagaande) by die SAAO (Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium) 
by hierdie e-posadres: wpk@saao.ac.za. 

 

 

  

mailto:wpk@saao.ac.za
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“An injury to one is an injury to all” 

 

Stuur U u asem, word hulle geskape.                                                                                          
U gee die aansig van die grond 'n nuwe voorkoms. 

   

(Ps. 104:30: Nuwe Testament en Psalms 2014, 'n Direkte vertaling) 

 

In die Wes-Kaap val Pinkster saam met ons laatherfs en winterseisoene; dié seisoene waarin 
ons Ps. 104:30 sien gebeur. Wat bruin en braak was, word groen en welig. Die gesig van die 
aarde verander voor ons oë. Dit word letterlik nuut van nuwe lewe en groei. En, sê Ps. 104, 
dit is alles die werk van die Gees (asem) van God. 

Nuwe lewe in alle vorms is altyd die werk van God se asem. Alles wat ontstaan en bestaan, is 
deurweek van God se teenwoordigheid. Niks ontstaan toevallig nie. Alles het hul ontstaan in 
die hart van God. En alles wat God maak, is onherhaalbaar uniek. Dit geld nie net vir mense 
nie. Hierdie onherhaalbare uniekheid is hul heiligheid. SAAM gee hierdie unieke 
onherhaalbare skeppings uitdrukking aan die heiligheid van God. En alles wat God gemaak 
het en steeds maak, is ewe belangrik/waardevol. Hierdie beginsel geld vir alles wat God 
skep. Dit geld ook vir die mens en Paulus maak dit van toepassing op die gemeente as "die 
liggaam van Christus" (1 Kor. 12). Vir die funksionering van die liggaam is elke liggaamsdeel 
belangrik en noodsaaklik. Ek is uniek en spesiaal, maar so ook elke ander mens, elke plant, 
dier en insek. 

Ons moet die uitdrukking "an injury to one is an injury to all" leer gebruik met betrekking tot 
die ganse skepping. Ons gebruik gewoonlik hierdie uitdrukking ekslusief net ten opsgte van 
die mens en dan ook boonop slegs op 'n spesiale groep mense. Ons moet dit radikaal 
inklusief leer gebruik, sodat dit die renoster, leeu, olifant, tuna, witdoodhaai, inwoners van 
koraalriwwe, padloperskilpad, slange, Kaapse papegaai, ens. insluit. Dit is omdat ons dit nie 
doen nie dat ons besig is om die ekologiese balanse te versteur en te vernietig. 

Daar is twee denkwyses waarvan ons ons moet bekeer: 

• Ons glo dat die mens se lewe belangriker en waardevoller is as alle ander lewensvorme 
op die aarde. Dit is ekologies (en na my mening ook teologies) onwaar; 

• Ons maak te maklik dood. Na my broer se dood aan malaria is dit vir my nog moeiliker 
om 'n muskiet te laat lewe. Dit help my om te weet wat die muskiet se rol in die 
ekologiese sisteme is. Hierdie webtuiste het my hiermee gehelp: http://bit.ly/2v9GK9l. 
Die waarheid is dat ook muskiete 'n waardevolle deel uitmaak van die een web van die 
lewe. 

 

Voorstel: 

• Identifiseer 'n plant/dier/insek wat jy maklik doodmaak (of laat doodmaak vir jou dieet). 

• Erken dat hierdie skepsel ook die heiligheid van God vertoon; 

• Doen navorsing oor die unieke rol wat hierdie skepsel in die ekologiese netwerk speel; 

• Klaar vir jouself uit hoe jou verhouding met hierdie skepsel vorentoe gaan wees. 

http://bit.ly/2v9GK9l
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Ons bome as groen katedrale waar ons God ontmoet 

 

Ek sit nou die dag in die skaduwee van 'n drie jaar oue witstinkhoutboom. Sy skadu is net 
groot genoeg vir my om onder te hurk. Terwyl ek vir hom water gee, het ek tyd om met hom 
kontak te maak en om oor sy betekenis in my lewe na te dink. Vandat ek hom oorgeplant 
het, het hy nog nooit teruggekyk nie. Hy beur boontoe en kante toe. En beur is inderdaad sy 
voorland. Die suidooste- en suidwestewinde maak beurte om hom heen en weer te waai, 
veral die suidoostewind!  Omtrent alle bome in die omgewing het 'n weste groeineiging.  Die 
suidoostewind verhoed hulle om hul takke ooswaarts te kry.   

Hierdie klein boompie probeer egter sy bes om teen die wind in te groei. Daar is 'n 
doelgerigtheid in hierdie boompie en 'n vasberadenheid om te wees wat hy wesenlik is. Hy 
wil en hy kan, maar nie sonder my nie. Hy het my nodig om sy plantgat voor te berei en hom 
van kos en water te voorsien. As ek nie getrou elke week twee keer water gee en humus bo-
oor sy wortels pak nie, gaan die droogte sy lewe neem. As ek nie die onkruid rondom hom in 
toom hou nie, gaan dit sy kos en water 'steel'. 

Gaandeweg dring dit egter ook tot my deur hoe afhanklik ek van hierdie boompie is (en al 
die ander bome op aarde). Die boompie vra nie net nie, maar gee ook. Saam met alle ander 
boom- en plantspesies wat fotosinteer, hou hierdie boompie my aan die lewe. Daar is 'n 
onsigbare meelewing en interafhanklikheid tussen ons twee. Ek sit langs hom en 
asemhaal. Ek blaas koolsuurgas uit in die lug. En sy blare neem dit op en verbind dit met die 
water wat ek hom gee om suiker en suurstof te vervaardig. Die suiker gebruik hy om te groei 
en die suurstof stel hy weer vir my vry om in te asem. En die suurstof wat ek by dié boompie 
kry, verbind met water in my liggaam om weer onder andere energie te produseer vir my 
lewe. Skielik dring dit tot my deur dat ek meer afhanklik is van hierdie boompie as van my 
vrou – ja, selfs as van my ma.  Ek is terug in die biologieklas. 

Net jammer ek het langs my grootword-pad kontak met hierdie werklikheid verloor. Ek is na 
skool kweekskool toe. Hierdie nuwe skool sou my leer om veral op die mens te fokus en 
spesifiek op die mens se geloofslewe. Ek het vyf dae van elke week vir sewe jaar lank aan die 
voete van toeloë gesit. Buite in die tuin van die kweekskool op Stellenbosch het daar groot 
bome gestaan. Van hulle was waarskynlik dekades, selfs eeue, oud. Vir sewe jaar lank het 
hulle my lewe help in stand hou. Hulle was ook katedrale wat my uitgenooi het om by hulle 
te kom aanbid. Maar ons het gekies om liewer in 'n gebedskamer ons af te sonder. 

En só het ek geleer dat teologie ('n antroposentriese een met die mens in die sentrum!) baie 
belangriker is as die biologie en ander natuurwetenskappe. Ek het geleer om oor God na te 
dink, maar dan uitsluitlik oor God se verhouding met die mens – só asof al die ander 
verhoudinge minder belangrik is. Só asof God se liefde in Jesus Christus net vir mense 
bedoel is – en dan veral vir hulle siele. En ek was baie meer begaan oor die pornografie op 
CNA se rakke as oor die ontbossing van die aarde se woude. 

Die tempo waarteen die aarde se longe vernietig word, is skrikwekkend. Kyk gerus na 
National Geography se bydrae hieroor by https://on.natgeo.com/2PixIjB.  

En hier in die skadu van die klein witstinkhout huil ek. En vra ek vergifnis. Ek verbind my 
opnuut daartoe om nog bome te plant en hulle te versorg – as deel van 'n lewe van omgee 
en dankbaarheid.  En hiér sê ek dankie vir elke boom op aarde wat my en alle ander mense 
se lewens in stand hou. 

https://on.natgeo.com/2PixIjB
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En die Seun van die mens vat my hand en neem my met Hom saam na Golgota – dié plek 
waar my eie ek sterf en die Ek wat ek in Christus is, opstaan. Dit is hoe God sy skepping se 
barensnoodgebed na redding beantwoord (Rom. 8:22). 

 

Voorstel: 

Persoonlik: 

• Gaan na 'n plek toe waar jy (of iemand anders) 'n boom afgekap en doodgemaak het;  

• Bely die onsensitiwiteit en ongeërgdheid waarmee ons bome doodmaak om selfsugtige 
begeertes en behoeftes;  

• Onderneem om hierdie herfs en winter ten minste drie inheemse bome te plant en vir 
die volgende vyf jaar te versorg. 
 

Gemeente:  

• Is daar ruimte op die kerkgrond wat julle het vir nog bome?  

• Beplant dit met inheemse bome wat in julle area goed aard; 

• Betrek die kinders daarby en by die versorging van die bome as deel van hulle kategese; 

• Gebruik lidmate in die gemeente wat kundig is om die kinders te leer wat die waarde van 
bome is vir gesonde en volhoubare lewe op aarde. 
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Bome van Liefde vir apostels van die Liefde 

 

Die Projekspan Ekologie het besluit om 'n paar bome op Sionsberg, aan die voet van 
Ontongskop by Tulbagweg te plant in herinnering aan Johan Botha, voormalige bestuurder 
van die Diensgroep Getuienisaksie van die VGK/NGK in Kaapland en ook 'n entoesiastiese lid 
van ons Projekspan, wat skielik op Vrydag 21 Oktober 2016 aan malaria oorlede is.  

Ons het onlangs ses Pompon-bome (dais cotinifolia) geplant wat 'n klein laning gaan maak. 
Hulle is vinnig-groeiende imheemse bome wat so 6 tot 7 meter hoog word, met 'n regop en 
netjiese groeiwyse. Hulle dra massas bolvormige blomme vanaf November tot Februarie wat 
heerlik ruik en 'n ryk insektelewe ondersteun. 

As DJ Opperman die troos van 'n vrou in herinnering kon roep elke keer as hy 'n nartjie skil*, 
kan ons sekerlik ook vir Johan onthou elke keer as ons onderdeur hierdie laning bome stap. 
Johan was 'n apostel van die Liefde.  Ons sal dit elke keer onthou en waardeer wanneer ons 
hierdie ses bome sien met hulle oorvloed van blomme. Hopelik sal dit ons ook help om meer 
liefdevol te leef en die eenheid van die kinders van God te bevorder – nie net met mekaar 
nie, maar ook met die res van die skepping. 

 

'n Voorstel 

Hier is 'n kans vir 'n positiewe, sinvolle en MOOI projek:  

Ons plant 'n boom vir elke lidmaat in die gemeente wat ons gehelp het om toegewyde 
dissipels van Jesus Christus te wees – m.a.w. apostels van die Liefde.  Ons kan dit 
byvoorbeeld "Bome van Liefde" noem.  As dit deeglik gedoen word, kan dit 'n klomp 
positiewe energie losmaak en die omgewing mooi maak en die kwaliteit van lewe in julle 
omgewing verhoog: 

• Doen julle beplanning deeglik; kyk watter inheemse bome in julle omgewing aard en 
floreer en watter tyd van die jaar die beste tyd vir plant is; 

• Gebruik lidmate se grond en gemeentegrond en as dit opraak, onderhandel met die 
munisipaliteit vir grond (bv. die begraafplaas, oop publieke areas, sypaadjies, ens.); 

• Laat die familielede self die boom kies wat hulle met hul geliefde assosieer; 

• Onthou om die boom se uiteindelike grootte en wortelstelsel in ag te neem by die keuse 
van 'n boom vir 'n spesifieke plek; 

• Betrek kundiges (kwekerye, natuurbewaring, botaniste, ens.) uit julle gemeenskap om 
hiermee te help; ons wil nie 'n boom plant net om dit later weer te moet uithaal nie; 

• En onthou: elke jong boompie het iemand nodig om gedurende die eerste drie jaar van 
die boom se lewe dit weekliks te versorg. Die familie van die gestorwene kan hierdie 
verantwoordelikheid op hulle neem; 

• 'n Naambordjie met die oorledene se naam kan uiteindelik op die boom aangebring 
word. 

Ons het nie sinodebesluite hiervoor nodig nie. Net plaaslike entoesiasme! 

* Vgl DJ Opperman se gedig: Sproeireën. 
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God is volkome tuis in 'n menslike liggaam – wonde en al! 

 

Waar begin die herstel van die mens se verhouding met die natuur? Dit begin by die herstel 
van ons verhouding met ons eie liggaam, want die plek waar ons as mens die naaste aan die 
natuur is, is in ons eie liggame. 

Dit is onmoontlik om 'n gesonde en heel verhouding met die natuur te hê solank ons 'n 
stukkende verhouding met ons eie liggame het. En nou is dit juis 'n kenmerk van ons 
westerse "beskawing" dat ons so verskriklik sukkel om in vrede met ons eie liggame te 
leef. Daar is legio tekens dat ons sukkel om ons liggame onvoorwaardelik lief te hê en te 
aanvaar. Ons sien dit onder andere by die geweldige gewildheid van plastiese chirurgie in die 
westerse wêreld. Volgens een bron is daar die afgelope dekade 98% meer plastiese 
operasies in Amerika gedoen as in die verlede.   

Nog 'n teken is die geweldige groot dieet-industrie. Mense se behoefte om die natuurlike uit 
hul hare te krul of te "straighten" en te kleur is nog 'n teken van ons gesukkel om vrede te 
maak met wie ons is en hoe ons lyk. Nog talle voorbeelde kan hier bygevoeg word. Ons 
beheptheid met voorkoms het baie te maak met ons onvrede met ons eie liggame. 

Ek lees van 'n Britse TV-aanbieder wat eenmaal aangewys is as een van die aantreklikste 
(sexiest) vroue in Engeland. Sy vertel egter self dat sy eintlik van geen deel aan haar lyf 
gehou het nie, behalwe haar voete. Haar verhouding met haar eie liggaam het eintlik getuig 
van 'n diep ontevredenheid en verwerping. Ontevredenheid lei tot disrespek en disrespek 
tot verwerping en uiteindelik selfs tot vernietiging. Op dié manier word ons ons eie liggame 
se grootste vyand. En moenie die fout maak om te dink dit is net 'n vroue-ding dié nie! Al 
hoe meer mans meld aan vir plastiese chirurgie. En mans se veglustigheid en die vernietiging 
van lewe/habitat deur oorloë en ander vorme van geweld is niks anders as die uitdrukking 
van 'n diepgewortelde selfhaat nie. 

Dit is onvermydelik: solank daar selfs net een deel van my liggaam is wat ek haat, sal ek ook 
ander skepsels in die natuur vind wat ek haat. Hoe kan ek respek vir ander vorme van lewe 
hê as ek nie eers respek vir my eie liggaam het nie? Selfrespek en selfaanvaarding is 
voorwaardes vir respek en aanvaarding van alle ander vorme van lewe. 

Ekologiese herstel begin dus by die herstel van die mens se verhouding met sy/haar eie 
liggaam. 

In Jesus van Nasaret help God ons hiermee.  God se menswording is God se 
onvoorwaardelike JA! vir die menslike liggaam (en materie in die algemeen). In Jesus eindig 
God alle skeiding tussen liggaam, siel en gees. In Jesus genees God alle vyandigheid wat ons 
as mens met ons eie liggame het. In Jesus maak God alle verhoudinge heel (2 Kor. 5:17) – 
ook ons verhouding met ons eie liggame. Dit is tog aangrypend dat Jesus na sy opstanding 
steeds in sy menslike liggaam woon en liggaamlik aan sy dissipels verskyn. Kyk net watter 
moeite doen Hy om vir Thomas aan te moedig om sy liggaam aan te raak. God is volkome 
tuis in 'n menslike liggaam – wonde en al! En elke menslike liggaam is God se heilige 
woonplek (tempel) (1 Kor. 6:19). 

Eers wanneer ek as mens geleer het om ook tuis te wees in my eie unieke liggaam (met al sy 
gebreke), sal ek in staat wees om God raak te sien en lief te hê in die natuur buite my. Gert  
(skuilnaam vir 'n inwoner van Sunfield Home op Wellington wat met serebrale gestremdheid 
met ernstige liggaamlike inperking leef) sal altyd my mentor hierin wees elke keer as ek 
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onthou hoe hy sy krom arms die lug in steek en sonder terughou sing: "Thank you Jesus for 
making me, me!" 

 

Vir nadenke: 

• Daar is 'n direkte verband tussen vyandskap met die natuur buite ons en 'n vyandskap 
teenoor ons eie liggame. Geweld na buite is ten diepste 'n uitdrukking van geweld na 
binne; 

• Hoe gereeld betrap jy jouself dat jy negatief en verwerpend dink of praat oor jou eie 
liggaam? 

• Ons HET nie 'n liggaam nie, ons IS ons liggame. Wat is die implikasies van hierdie stelling 
vir jou verhouding met jou eie liggaam? 

• Op watter maniere is jy op die oomblik besig om jou eie liggaam te straf, omdat hy/sy nie 
is soos jy dit graag wil hê nie?   

• Sluit 'n verbond met jou eie liggaam: 

Skryf bv. vir jou lyf 'n brief van versoening met die volgende struktuur: 

Beste my Lyf, 

Ek erken … 

Ek bely … 

Ek kies vandag om jou onvoorwaardelik te aanvaar en ek verbind my daartoe om ... 

 

 


