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Skrifgedeeltes: Genesis 1:26-31, Genesis 2:18-25 en Matteus 22:34-40 

Teksverse: Genesis 1:27, Genesis 2:18 en Matteus 22:37-39 

Tema: Wees, as beeld van God, een, want God is Een! 

Elke mens het twee basiese begeertes in hierdie lewe: om onvoorwaardelik aanvaar te word en om 

deur iemand lief gehê te word.  Gaan let maar mooi op na die manier wat iemand optree teenoor 

ander mense.  Dit vat nie lank nie om agter te kom dat ons optrede baie keer, indien nie die meeste 

van die kere nie, bepaal word deur wat ander mense gaan dink, sê en hoe hulle jou gaan hanteer. 

Opsig self is dit nie sondig nie, want as ons na die Woord luister hoor ons dat daar slegs een ding is 

wat nie goed was nie voor die skepping klaar was en dit is dat die mens alleen is.  Elke keer het God 

aan die einde van `n skeppingsdag gesê dat dit goed was, behalwe toe die mens geskep is.  Hierdie 

soeke om aanvaar te word en deur iemand lief gehê te word is dus deel van hoe jy geskep is. 

Ons hoor in Genesis 1:26-27 dat God die mens na Sy beeld geskep het, sodat die mens kan heers.  

Ons gaan vanaand stilstaan by wat dit beteken om as die beeld van God te heers. Wat egter 

besonders is, is die manier waarop God gesê het dat die mens geskep moet word na Sy beeld.  Hy 

begin deur te sê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld,...” en dan skep God 

die mens as man en vrou.  

God is, só bely ons, drie Persone in een Wese en as hierdie drie Persone in een Wese skep Hy ons 

mense om die beeld van God te wees.  As beeld van God is ek en jy dus geskep om in verhoudings 

met God en mense te staan.  Daarom is dit só eenvoudig en verstaanbaar dat ons basiese begeerte in 

hierdie lewe `n begeerte na verhoudings is. 

Wanneer ons na die res van die Woord van die Here gaan luister, dan hoor ons dit.  Ons hoor dit 

wanneer die sondeval plaasvind.  Eva luister na die slang en word verlei en wanneer Adam van die 

vrugte van die boom van kennis eet, is dit nie net omdat Eva hom verlei het nie, maar omdat Adam 

met alles in hom nie van Eva geskei wou word nie.  Adam was heel gewillig om van die vrugte te eet, 

solank hierdie eenheid tussen hom en Eva kon bly (1 Timoteus 2:11-15). 

Die gevolg van die sondeval was egter dat ons beeld-van-God-wees, skade gelei het.  Dink maar aan 

wat ons hoor van Kain en Abel.  Sodra Kain jaloers raak op die feit dat God Abel se offer aanvaar het, 

maak Kain vir Abel dood.  En só gaan dit aan.  Met elke geslag waarvan vir ons vertel word in die 

Woord, hoor ons hoe die verhouding tussen mense as beeld van God skade lei. 

Dit is egter nie net die verhouding tussen mens en mens wat gebreek het nie, maar ook die 

verhouding tussen God en mens het gebreek.  Vir die eerste keer, nadat Adam en Eva van die vrugte 

geëet het, hoor ons dat die mens skaam is vir God omdat die mens kaal is.  Vir die eerste keer hoor 

ons dat die mens vir God probeer wegkruip en met Kain hoor ons die eerste keer dat die sonde maak 

dat die mens in opstand teen God kom. 

Toe God, eeue later, vir ons die Tien Gebooie gee as sy Wet, hoor ons hoe God, deur die Wet, hierdie 

verhoudings tussen God en mens en tussen mens en mens wil herstel.  Luister na die Tien Gebooie 

en hoor weer hoe die eerste vier gebooie gaan oor ons verhouding met God en die laaste ses 

gebooie gaan oor ons verhouding met die mense rondom ons: Lees Eksodus 20:1-17. 
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Regdeur die Ou Testament hoor ons weer en weer hoe die mens, al is ons na die beeld van God 

geskep, hierdie verhoudings met God en mense breek.  Ons hoor van afgodsdiens, haat, woede, 

moord, diefstal, egbreek, jaloesie, disrespek teenoor ouers, noem maar op.  Ons hoor hoe hierdie 

verhoudings aanhou breek en verkrummel. 

En dan word Christus gebore en wanneer Hy gebore word, bevestig Hy weer dat ons, as beeld van 

God, geskep is om in besonderse verhoudings met God en met ons naaste te staan.  Hoor maar weer 

hoe die groot gebod vir ons deur Jesus beskryf word: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die grootste en die eerste gebod.  En die 

tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 

Tog gee Christus nie net hierdie wet nie, want dan sou dit beteken het dat ons ons verlossing en 

hierdie verhoudings moes verdien deur ons swak gehoorsaamheid!  Christus kom, in God se smagting 

na hierdie besonderse verhouding met ons, en word op `n besonderse manier een met ons!  Hy word 

een met ons deur mens te word.  Hy word een met ons deurdat Hy ook versoek word.  Hy word een 

met ons deurdat Hy ons sonde op Hom neem.  Hy herstel die verhouding tussen God en ons deurdat 

God Hom straf vir ons sonde. 

En dan word ons een met Hom!  Ons word een met Hom deurdat Hy ons laat deel aan sy sterwe aan 

die kruis sodat ons dood is vir die sonde.  Hy laat ons deel aan sy opstanding uit die dood, sodat ons 

vir Hom kan lewe.  Hy laat ons, deur die Heilige Gees, weer gebore word, sodat ons weer in `n 

verhouding met God kan staan.  Soos Adam in `n diep slaap ingegaan het sodat Eva vir hom gemaak 

kon word, só sterwe Christus aan die kruis sodat Sy bruid, die Kerk, uit die ewige dood mag opstaan! 

Daar waar ons beeld van God deur die sonde gebreek is, kom Christus en Hy maak dit heel deurdat 

die Heilige Gees aan ons nuwe lewe gee.  Christus verlos ons in `n besonderse verhouding met God 

in, maar Hy verlos ons ook in `n besonderse verhouding met mense in!  Hoor hoe mooi stel Paulus dit 

vir ons in Efesiërs 2:15: “Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur 

vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig.” 

Hoor jy dit?  Jy is, deur Jesus Christus, verlos tot hierdie besonderse verhoudings waarin jy weer 

werklik beeld van God kan wees!  Jy is verlos om met jou hele wese na God te verlang en deur Hom, 

onvoorwaardelik, lief gehê te word.  Jy is verlos om met jou tyd hier op aarde te soek na die 

“gemeenskap van die gelowiges”.  God gee, in Sy groot genade, vir jou die voorreg en geleentheid 

om werklik deur mense aanvaar en lief gehê te word. 

Waarom sal ons dan wil wegbly van geleenthede waar ons as die kerk van die Here saam kan wees? 

Waarom sal ons dan toelaat dat luiheid en allerhande klein verskonings die rede word vir hoekom 

ons nie met mekaar meeleef nie?  As Christus ons dan deur sy bloed een gemaak het – met God en 

met mekaar – waarom sal ons toelaat dat hierdie wêreld ons beroof van hierdie kosbare, wonderlike, 

genadiglike verhoudings wat ons met God en met mekaar het. 

Jy is geskep na die beeld van God wat daaruit bestaan dat jy geskep is vir verhoudings!  Jy as mens 

het die wonderlike genade om jou diepste begeerte – na aanvaarding en liefde – deur Jesus Christus 

vervul te hê!  Lewe daarom hierdie besonderse genade deurdat jy jou inspan om jou verhouding met 

God en met medegelowiges te laat groei! 

Amen  


