BRUIKBARE

Tekste & Refleksies
Hieronder volg ‘n paar refleksies wat vertaal is uit die werk van Steve De Gruchy (2015)
uit sy boek, Keeping Body and Soul Together. Hierdie tekste kan gebruik word vir
preekvoorbereiding of Bybelstudie.

DIE GOEDHEID VAN DIE SKEPPING (GENESIS 1:28-31)
Dit is dalk by hierdie teks waar alle preke en omgewingsgeregtigheid gewoonlik begin,
heel gepas. Baie van ons populêre Christelike denke oor die aarde, natuur en die
omgewing is gegrond op die verhaal van Genesis.
Wat beteken dit om ‘die aarde te bewerk’ en ‘om te heers oor’ elke lewende ding (Gen.
1:28)? Is dit ’n permit om te misbruik? Is hierdie teks steeds relevant in ’n kultuur waar
die tegnologie bestaan, nie om net te bewerk nie, maar ook te verwoes? Het die konsep
‘rentmeester’ steeds enige waarde vir ons vandag?
God gee vir die mens die saad, die plante en die bome vir kos, maar nie die diere se vleis
vir kos nie (Gen. 1:29). Beteken dit dat God vir ons bedoel om vegetaries te leef? God
gee ook dieselfde kos aan die diere (Gen. 1:30). As dit bedoel was dat ons dieselfde kos
met diere moet deel, wat beteken dit vir hoe ons hulpbronne met diere deel?
Aan die einde van die sesde dag, het God gesien dat alles baie goed was (Gen. 1:31). Die
skepping is ‘n goeie gawe en geskenk van God, maar beleef ons dit steeds so vandag?
Reageer mense, en veral Christene, teenoor die skepping asof dit ’n geskenk van God af
is? Wat beteken dit vir ons vandag?

DIE HELE SKEPPING LOOF EN AANBID GOD (PSALM 148)
Gegewe die manier waarop God alle lewende dinge skep, en dat God in ’n
verbondsverhouding met hulle tree (sien Gen. 9: 8-17), is dit nie verrassend dat die
skepping reageer deur die Skepper te loof en te aanbid nie. Psalm 148 is een van
verskeie sulke voorbeelde.
Op watter maniere kan alle dele van die skepping – son, maan, sterre, vuur, haal, sneeu,
berge, koppies, bome, diere, beeste, voëls (Ps. 148: 3-10) God aanbid? Hoe doen hulle
dit? Is ons bewus hiervan of dink ons dat die skepping net ’n agtergrond is
waarop die menslike lewe afspeel? Is daar maniere waarop ons as mense dit moeilik
maak vir die skepping om God te aanbid en te loof? Hoe doen ons dit?

DIE LYDING VAN DIE SKEPPING: ROMEINE 8:18-27
Romeine 7 bevat 'n opwindende visie van die toekomstige verlossing wat op ons as
kinders van God wag. Dit spreek van die lyding waarin Christene hul bevind, en getuig
van God se teenwoordigheid en die sekerheid van ons verlossing in daardie lyding. In die
beroemde gedeelte aan die einde herinner dit ons daaraan dat niks “ons kan skei van
die liefde van God in Christus Jesus, onse Here” nie (Rom. 8:39). Te midde hiervan word
daar nie net na menslike lyding verwys nie, maar ook na die lyding van die skepping.
Wat beteken dit om te sê dat die skepping 'verslawing aan die verganklikheid' ervaar
(Rom. 8:21) en 'sug in die pyne van verwagting' (Rom. 8:22)? Is dit waar van die skepping
vandag? Op watter wyse?
Ons is geneig om te dink dat met die 'val' van Adam en Eva, dit slegs mense is wat die
pyn van skeiding van God ervaar. Is dit moontlik om aan die skepping te dink as om deel
te wees van die 'sondeval' (Rom. 8:20)? Hoe beïnvloed sonde die skepping? Kan die
skepping sondig wees? Is die skepping net 'n slagoffer van ons sonde? Kan ons die
slagoffer van die skepping se sonde wees?
Die visioen in Romeine 8 is nie net ons oorwinning en verlossing nie (Rom. 8:23), maar
ook die hele skepping wat 'die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God sal
verkry'. Wat beteken dit? Kan die skepping verlos word? Kan ons losgemaak word
afgesien van die verlossing van die skepping? Wat beteken dit oor verlossing, en wat is
die gevolge daarvan vir ons vandag?

NOAG SE VERBOND: GEN. 9:8-17
Ons is bekend met die verhaal van Noag en die ark. Ons is bekend met die verbond wat
God ná die sondvloed met Noag gesluit het, en met die reënboog as teken van die
verbond. Maar miskien is daar ander temas wat ons vergeet.
Die verbond wat God met Noag sluit is nie net met mense nie. Hierdie punt word vyf
keer in nege verse gemaak (Gen. 9: 10,12,15,16,17). Wat beteken dit? Wat sou dit
beteken dat God 'n verbond het met alle lewende wesens en nie net met Noag en sy
menslike nageslag nie?
Diere speel 'n belangrike rol in die Noah-verhaal. Daar word gesorg dat diere ook in die
ark opgeneem word; en die raaf en die duif speel belangrike rolle aan die einde van die
vloed (Gen. 8: 6-12). Waarom was God so besorg om die diere van die vloed te red? Wat
vertel dit ons van diere in die verlossingsdoel van God?
God gebruik die reënboog as ’n teken van sy verbond (Gen. 9:3 & 14). Wat beteken dit vir
ons dat God so ’n natuurlike verskynsel gebruik as ’n teken van sy liefde en genade?
Spreek God deur die natuur op so ’n manier? Watter ander voorbeelde kan mens
daarvan gee? Hoekom kies God (of nie) om dit so te doen?
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BILEAM SE DONKIE: NUM. 22:22-35, 2 PETRUS 2:15-16
Die verwysing in 2 Petrus 2 na Bileam en sy donkie lei ons terug na die oorspronklike
verhaal in Numeri 22. Hierdie is ’n vreemde en wonderlike verhaal en enige preek oor
hierdie teks sou humor kon gebruik as ’n belangrike komponent. Dit is die enigste keer
in die Bybel waar ons ’n dier sien praat en ook nie die laaste keer wat ’n donkie ’n
belangrik rol sou speel in God se handelinge met die mensdom nie.
Bileam slaan die donkie drie keer, want hy dink die donkie is gek (Num. 22:28-29). Hoe
gaan ons om met die diere rondom ons? Mishandel ons die diere in ons sorg?
Die donkie is bewus van die teenwoordigheid van die engel van die Here, voordat
Bileam daarvan bewus geword het (Num. 22:27 en 31). Die engel spreek boonop deur
die donkie (Num. 22:28 en 30). Op watter maniere is diere bewus van die
teenwoordigheid van God? Dink jy die Here kan deur ander diere tot ons spreek; doen
God dit steeds vandag?
Die engel konfronteer Bileam oor sy mishandeling van die donkie (Num. 22:32) en sê vir
Bileam dat hy op ’n verkeerde pad is. Die skrywer trek dus ’n direkte verband tussen
Bileam se houding teenoor God en sy houding teenoor die donkie. Is daar ’n verhouding
tussen ons houding teenoor God en ons houding teenoor God se skepsels? Is ons net
soos Bileam op die verkeerde pad?
ONGEREGTIGHEID EN DIE OMGEWING: EXODUS 9: 22-33, PSALM 24:1
Die storie van Moses, die Farao en die plae is ’n boeiende verhaal wat getuig van die
verband tussen ongeregtigheid en die omgewing. Die plae wat oor Egiptenare kom, dui
daarop dat waar dinge nie reg is onder mense nie; daar sal dinge ook nie reg wees met
die omgewing nie. Die twee hou ’n diepe verband met mekaar.
Moses sê keer op keer vir Farao dat as hy sy onderdrukking beëindig, die aarde sal
genees. Op watter maniere wys die plae (paddas – Eks. 8:2; vlieë – Eks. 8:21; pes – Eks.
9:3; hael – Eks. 9:18; sprinkane – Eks. 10:22) vir Farao dat ongeregtigheid en die
agteruitgang van die omgewing hand aan hand gaan?
Wanneer Moses vir Farao konfronteer, gebruik hy die woorde in Psalm 21:1 “...dat u kan
besef dat hierdie land aan die Here behoort (Eks. 9:29)”. Hoe beïnvloed hierdie siening
van die aarde Moses se kommer oor die vryheid van slawe? Watter verhouding het dit
met betrekking tot die aarde en die omgewing?
Op watter manier loop die oortredinge teen mense en die hele skepping hand aan hand
vandag? Is daar verbande tussen armoede en besoedeling? Wat sou dit kon wees? Hoe
sou Moses reageer tot die situasie vandag?

3

