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God het die mens geskape na sy beeld 
 
Ek was weer, vir die soveelste keer,om dit sag uit te druk, die kop gewas omdat ek in ‘n 
skrywe onder andere daarop gewys het, dat Volgens wat ek in die Woord lees Christinne 
van verskillende kleure en of volke nie verhoed word om met mekaar te trou nie. 
Want ons Here kyk en hy sien  net mense se siele. 
Hy maak nie onderskeid tussen verskillende velkleure as dit kom, by wie deel van Sy 
Heilige volk mag wees nie. 
Na alles is my liggaam in elk geval tog maar net ‘n tentwoning wat ek hier op aarde 
gebruik op my pad Hemel toe. 
 
2KOR 5:1  Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou 

het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.  
2KOR 5:2  Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die 

hemel oorklee te word,  
 
Hier dan my antwoord aan die persoon met ‘n paar veranderinge wat ek gemaak het en 
dan gesels ek verder met jou. 
Toe ons Here die mens geskape het, het Hy net een mense ras geskape. 
Omtrent alles wat daarna verander en of verkeerd gegaan het, het gebeur omdat die mens 
verkies het om na satan te luister.  Soos die peste en die plae die gebreke, en misvorming 
en ja, ook die velkleur. 
Terloops, niemand kan vandag bewys en sê, Adam en Eva was hierdie of daardie kleur 
nie. 
Gelukkig maak dit ook nie saak nie, want  toe en hoe heerlik, net oor die 2,000 jaar 
gelede, het die volheid van die tyd aangebreek. 
 
GAL 4:4  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, ... 
 
Dan skryf jy onder andere as volg. 
“geloof op sigself het niks met ras te doen of met God se Skepping nie. 
Hy het ook nie aan die kruis gesterf oor ras nie nee dit was oor geloof 
'n geveg tussen duisternis en lig wat reeds voor die grondlegging van 
hierdie aarde begin het. Ons kan nie verskillende goed bymekaar gooi om 
ons eie antwoord te kry nie nee dit is nie reg nie en ek se dit met 
liefde.” 
Dit klink amper na ‘n baie mooi redenasie maar weet jy.  Geloof beteken niks, as daar nie 
‘n mense ras is waarin daar mense is wat die geloof hulle eie maak nie. 
 
 



 
Ek lees nie in die Woord, dat ons Here geloof lief gehad het toe Hy 
Golgota toe gestap het nie.  Ek lees dat hy die mens, alle mense so 
lief gehad het, dat Hy vir al die mense in die wêreld Golgota toe 
gestap het. 
Ja, die mens in sy geheel en ek noem net een voorbeeld. 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, (al die mense in die wêreld, ongeag 
van kleur of geslag), dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, 
(elke mens wat in Hom glo, ongeag van kleur of geslag), nie verlore mag gaan nie, maar 
die ewige lewe kan hê.  
JHN 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel 
nie,  (nie om die mens in die wêreld te veroordeel nie, ongeag van kleur of geslag) maar 
dat die wêreld (die mense in die wêreld wat Hom aangeneem het, ongeag van kleur, 
geslag, gebrek,  misvorming of watter tekortkoming ook al), deur Hom gered kan word.  
 
Dan. 
Vir my is dit net logies, dat mense wat in die oë van ons Here tot dieselfde volk behoort 
met mekaar mag trou en almal wat Jesus aangeneem het as hulle Verlosser en 
Saligmaker, behoort volgens ons Here tot dieselfde volk. 
 
1PET 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 
volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die 
duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, 1PET 2:10  julle wat vroeër geen volk was 
nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar 
nou bewys is.  
 
Nie net is ons almal wat Jesus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker 
volksgenote van dieselfde volk nie, ons almal wat deel is van daardie 
volk, is ook mede erfgename saam met Christus. 
 
ROM 8:16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;  
ROM 8:17  en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede 

erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met 
Hom verheerlik kan word.  

 
Dit is vir my heeltemal ondenkbaar, dat mense van dieselfde volk, wat saam met Jesus 
mede erfgenaam is en almal in dieselfde Hemel gaan woon, nie met mekaar mag trou nie. 
Weet jy wat is vir my so hartseer as dit by baie mense wat hulleself Christinne noem 
kom? 
Omdat baie mense met hierdie vooroordeel in hulle harte oor ander volke loop, net die 
wat nie dieselfde kleur as hulle het nie natuurlik, sal hulle gou gal braak as ‘n Christen uit 
een volk met ‘n Christen uit ‘n ander volk trou maar dan ook net as die een Christen nie 
dieselfde kleur as hulle is nie.  Hulle het nie ‘n probleem daarmee as die Christen uit die 
ander volk ook dieselfde kleur as hulle is nie maar baie min Christinne sal ‘n oog knip as 
‘n Christen met ‘n ongelowige trou, as die ongelowige dieselfde kleur as hulle is  
 



natuurlik.  As die ongelowige ‘n ander velkleur het, dan, om dit so te stel, is dit ‘n perd 
van ‘n heel ander kleur.  Dan en net dan, om dit so te stel, is die hel behoorlik los. 
Ja, dan sal hulle daarmee ‘n probleem hê en weet jy? 
Die enigste rede waarom ‘n Christen en ek stres Christen nie met iemand anders mag trou 
nie, is, as daardie ander persoon nie ‘n Christen is nie maar die riglyn wat ons Here in 
hierdie verband neergelê het, is in die tye waarin ons lewe  vir die meeste Christinne 
gewoon nie ‘n probleem nie en daarom staan die Christinne wat egskeiding getalle 
aanbetref nie ‘n millimeter vir die ongelowige wêreld agteruit nie. 
Dit lyk vir my, dat satan dit reg kry om sommige mense so met kleur te verblind, dat 
hulle die eintlike boosheid waarom Christinne nie met ‘n ander persoon mag trou nie, 
glad nie raaksien nie.  
 
2KOR 6:14  Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter 
deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het 
die lig met die duisternis?  
2KOR 6:15  En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het 
die gelowige met die ongelowige?  
2KOR 6:16  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle 
is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder 
hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.  
 
Jy sinspeel daarop dat ek nie goed navorsing gedoen het oor wat ek skryf nie en ek plaas 
dit wat jy geskryf het net so oor. 
 “Dis baie gevaarlik as 'n mens nie ordentlik navorsing gedoen het oor 
'n saak nie en dan soms uit onkunde oor 'n sekere saak 'n raad te gee.“ 
Ek het net die Heilige Gees en die Woord om my te lei.  Daarom staaf ek gewoonlik alles 
wat ek skryf uit die Woord en dan moet mense maar self besluit wat hulle daarmee gaan 
maak. 
Tot so ver een van die soortgelyke briewe wat aan my gerig  was. 
Soms skryf mense aan my en dan sal hulle byvoorbeeld die mens met byvoorbeeld die 
voëltjies vergelyk en dan is die redenasie byvoorbeeld. 
Kyk na die natuur, voëltjies vermeng ook nie, elkeen bly by sy eie, al woon hulle in 
dieselfde boom. 
So met die tong in die kies. 
As ek dan nou ook van pluimvee mag gebruik maak. 
Daar is ‘n Engelse gesegde wat sê: 
“What is good for the goose is good for the gander.” 
Daar is ook voëls wat ander voëls opvreet. 
Moet ek nou kannibalisme goed praat! 
Nee! 
Natuurlik nie. 
Want jy sien daar is ‘n wesenlike verskil in die wyse waarop ons Here die diere geskep 
het en die wyse waarop ons Here die mens geskep het. 
Kom ek wys jou. 
As jy die skeppings verhaal lees, sal jy sien , dat daar ‘n radikale verskil is tussen die 
wyse wat ons Here die mens geskape het en die wyse waarop Hy die diere geskep het. 



Lees gou hier. 
 
GEN 1:25  En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en 

die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle 
soorte. Toe sien God dat dit goed was.  

 
Het jy gesien? 
Die diere was geskape “ volgens hulle soort.” 
Toe het ons Here die mens geskape. 
 
GEN 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en 

laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor 
die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.  

GEN 1:27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom 
geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.  

 
Sien jy die verskil? 
Ons Here het die mens geskape volgens Sy beeld.  Ons is nie soos die diere volgens ons 
soort geskape nie, ons is na die Beeld van ons Here geskape. 
Met groot respek gesê. 
Elke mens is, as jy wil, na God se soort geskape. 
 
 
 
GEN 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, 
… 
 
Ons Here het die diere een manier gemaak maar met ons Sy hoogste skepping, wat na Sy 
Beeld geskape is, het Hy anders te werk gegaan. 
Hy het, om dit so te stel, die mens, alle mense, na Sy soort geskep. 
Vir hierdie mens wat God na Sy beeld geskape het, het ons Here Sy seun gestuur.  Sodat 
hy, die mens wat na God se Beeld geskape is nie verlore hoef te gaan nie. 
Soos ek reeds genoem het, het al die booshede, peste, plae, gebreke en ja, ook al die 
verskillende kleure en ander kenmerke wat eie is aan ‘n spesifieke volk  voort gespruit uit 
die sondeval. 
Ek lees en luister so na hoe baie Christinne redeneer, om hulle, wat niks anders is, as  
rassisme, wat eintlik deur slegte gevoelens aangevuur word goed te praat nie en ek voel 
om saam met my groot held Paulus uit te roep. 
 
ROM 6:1  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  
ROM 6:2  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin 

lewe? 
 
Ongelukkig omdat die mens nou maar die mens is en nie alle mense soos Jesus na mense 
kyk nie, moet ek ook net noem., dat as ‘n Christen paartjie wat lief is vir mekaar oor die 



sogenaamde kleur grens wil trou, hulle net in gedagte moet hou, dat hulle by die druk wat 
satan op hulle huwelik gaan plaas, ook altyd druk van die een of ander aard, van die een 
of ander mens sal moet hanteer en baie van hierdie mense wat druk op hulle huwelik gaan 
plaas vanweë die kleur kwessie, gaan baie godsdienstig wees maar ongelukkig gaan 
hierdie mense ook baie ver van God af wees. 
Dit is maar ongelukkig omdat die mens se sondige natuur is wat dit is. 
 
 
 
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling te bewaar 

en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 
 


