
 
Tema: Aardbewings: die aarde bid tot God en getuig van God. 
 
Vooraf sang 
Lied 197: 1, 2  
Lied 207: 4 en 5 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 104-1: 1, 15, 19, 20 
Votum 
Seën 
Loflied Ps 46-2: 1, 2 
Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: Matteus 27: 45 - 54 
                  Teks: Mat 27: 51 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB: ébola krisis  
Sing Sb 9-6: 3, 7 
Wegstuurseën; 
Amen Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Ons almal was die afgelope week letterlik en figuurlik “geskud” deur die 
groot aardbewing wat ons getref het. Die nuus en sosiale media het gegons 
soos almal vertel het van hulle ervaring van die aardbewing. Wetenskaplikes 
het ook dadelik antwoorde probeer gee vir die ongewone feit dat ons 
normaalweg stabiele aardkors deur so ’n massiewe aardbewing geskud is. Vir 
sommige mense is dit maar net ’n doodgewone natuurverskynsel en erg hulle 
daaraan dat daar geestelike betekenis aan ’n aardbewing verleen word.  
 
Vir gelowiges is aardbewings egter meer as net ŉ geologiese gebeurtenis 
wat vrees en skok inboesem. Die Here leer ons in sy Woord dat aardbewings 
ŉ baie duidelike geestelike betekenis het.  
 

En daarom is die boodskap vanaand: Aardbewings is die aarde se gebed en 
smagting na uitkoms uit ons gebroke bestaan. Aardbewings getuig ook van God 
se almag, sy redding en sy oordeel.  

 
Ons teks openbaar vir ons dat God die natuur betrek by die kruisdood van 
ons Here Jesus Christus. Die oomblik as Christus sterf dan skud die aarde in 
ŉ aardbewing wat die rotse laat skeur. Hoekom? Want ook die aarde is 
onderworpe aan die gevolge van die sonde! Ons lees dit duidelik in Genesis 
3 dat na die sondeval die skepping en by name die aarde ook gebroke geraak 
het vanweë die sonde. Die volmaakte harmonie in die skepping tussen mens en 
natuur, tussen mens en aarde, is verbreek en nou word die twee vyande vir 
mekaar.  
 
Daarom sterf Christus ook om versoening te doen vir die sonde wat die aarde 
getref het. In Hom is daar weer die moontlikheid van herstel en van versoening 
tussen skepping en mens, ts. God en skepping. 
 
So moet ons dan ook die herkoms van aardbewings verstaan. Dit is deel 
van die gebrokenheid van ons bestaan. Dit is as gevolg van die sonde van die 
mens dat die aarde in stryd met homself is. Dat aardplate teen mekaar skoor en 
bots, stamp en breek en in die proses bring dit ook verskrikking, vernietiging en 
dood.  
 
Maar nou maak die Skrif dit duidelik dat God hierdie gebrokenheid in sy 
diens gebruik. Aardbewings word op verskillende manier by God en sy almag 
betrek! Kom ons kyk na vyf voorbeelde uit die Skrif: 
  
1. Aardbewings word gebruik as openbaring van die Here se almag en 

heerlikheid. Dikwels het sy verskyning aan of gesprek met mense met 
aardbewings gepaard gegaan. Dink maar aan die aardbewing met die 
wetgewing op die berg Horeb. Die geweld en verskrikking van die 
aardbewing beklemtoon die Here se mag bo die onmag van die mens. Die 
mens is hulpeloos teenoor God se almag.  
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2. Aardbewings word ook gebruik as metafoor vir die oordeel van die Here. 
Die dag van oordeel word geteken as ŉ dag wanneer verskriklike 
aardbewings die aarde sal tref en mense sal daardeur gedood word as deel 
van God se oordeel oor die sonde van die mens.  
So lees ons in Levitikus van Datan en Abiram- die twee seuns van Aaron – 
wat ook deur ŉ aardbewing ingesluk word as oordeel van God oor hulle 
sonde.  
 

3. Aardbewings word dan ook gebruik as teken van God se ingryping van bo 
om sy kinders te help. So lees ons in Hd. 4 van ŉ aardbewing as teken van 
die verhoring van die gebede van die kerk en hoe die gelowiges met die 
Heilige Gees toegerus is. Ons weet ook dat God in Handelinge 16 ŉ 
aardbewing gebruik het om Paulus en Silas uit die tronk te bevry. In sy almag 
kan en wil God hierdie dinge doen vir sy kinders.  
 

4. Ons lees ook in Matteus en Lukas van aardbewings wat ons moet sien as 
tekens van die eindtyd en in Openbaring word daar duidelik gesê dat die 
laaste oordeel ook gepaard sal gaan met die laaste massiewe aardbewings 
voordat hierdie aarde vergaan.  
 

5. In die laaste plek sien ons in ons teksverse dat God ook aardbewings 
gebruik om mense tot geloof te bring! Dit gebeur by die sterwe en 
opstanding van Christus! Daar waar ons Here Jesus as Verlosser van die 
ganse kosmos sy offer aan die kruis bring – daar skud ŉ aardbewing die 
aarde om so te bevestig dat ook die aarde deur Christus bevry sal word en 
dit oortuig die hoofman oor honderd dat Jesus waarlik die Seun van God is – 
die verlosser van die wêreld 

 
Br. en sr., in die lig van wat die Here aan ons openbaar oor aardbewings 
vra ons vanaand die vraag: is ek en jy ook aangespreek in ons verhouding 
met God toe die aardbewing ons Dinsdag getref het? Verstaan ons die 
boodskap van God se almag as die aarde onder ons skud soos dit hierdie week 
gebeur het? Sien ons daarin iets van sy almag en heerlikheid?  
 
Sien ons iets daarin van sy oordeel en straf oor die goddeloosheid van die 
mensdom? Sien ons dat die Here ook deur die verskrikking daarvan sy kinders 
tot geloof kan bring en vernuwe? Dat dit tekens is van die eindtyd en dat ons 
ons verhouding met God reg moet hou?  
 
Ja, dat soos die aardplate teen mekaar stamp en verwoesting saai, dat sonde 
en die ou mens in ons net soveel geestelike verwoesting saai en dat ons teen 
hom moet veg om die nuwe mens te laat seëvier! Dat ons moet bid om volkome 
herstel en die volle betekenis van die nuwe lewe wat God vir ons in Christus 
gegee het. 
 
Het jy Dinsdag die aarde hoor bid?  
Ons lees in Romeine 8 dat die skepping saam met ons sug en verlang na 
uitkoms uit die gebrokenheid van ons bestaan. Het jy met die aardbewing 
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die aarde hoor bid en verlang na die herskepping van alles na 
volmaaktheid? Dat God alles weer volkome nuut sal maak. Dat alles weer in 
harmonie met mekaar sal wees, God en sy skepping, God en mens en mens en 
aarde. So sal dit wees op die nuwe aarde. Daar sal nie aardbewings wees nie – 
want ons sal altyd in die magtige teenwoordigheid van die Here en sy almal  
wees!  
 
Dat ons saam met die aarde kan jubel oor die oorwinning van ons Here 
Jesus oor die dood om vir ons die begin van die nuwe aarde te laat 
aanbreek! Die begin van die nuwe lewe in God wat Hy met sy almag laat 
aanbreek deur die onmoontlike te doen: naamlik om Jesus uit die dood op te 
wek! Nou is daar hoop op vernuwing – hoop en sekerheid op die volmaaktheid 
wat God ons belowe het. 
 
Deur Christus se versoeningswerk kan ons ook in harmonie met ons aarde leef 
en dit bewoon en bewerk te midde van die gebrokenheid van ons bestaan. Dit is 
die wonderlike vrug van Christus se sterwe – ook vir die aarde. 
 
Br en sr., ons het almal groot geskrik vir die vreemdheid van die aardbewing. 
Skielik word daar gevra: wat moet ons doen in geval van ŉ aardbewing? Hoe 
tree ek veilig op in ŉ aardbewing?  
 
Maar het ons ook vir mekaar gevra: Het jy die aarde hoor getuig van God se 
almag en het jy sy gebed om vernuwing verstaan? Kom ons bid saam met die 
aarde om die herstel van alles en kom ons getuig saam met die aarde van God, 
sy almag, sy genade maar ook van sy oordeel. 
 
Amen 


