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Hoe antwoord jy God wat na jou roep? 
 
Iemand het aan my geskryf en die volgende gevra: 
“In Genesis 1 waar dit die skepping beskryf staan daar geskryf dat God die man EN 
vrou na sy beeld op die sesde dag geskape het.  Op die sewende dag het Hy gerus en 
dan na die sewende dag eers vir Adam en toe vir Eva geskape. 
Asseblief verduidelik dit vir my? 
Wie was die man en vrou wat op die sesde dag geskape was as Adam en daarna Eva 
eers na die sewende dag geskape was.” 
Hier is dan hoe ek hierdie saak sien maar sommer vir die lekker daarvan, so ‘n ietsie 
oor Genesis. 
Alhoewel die Bybel nie vir ons sê wie die skrywer van Genesis is nie, word algemeen 
aanvaar dat die boek deur Moses gedurende die reis van Egipte na die beloofde land 
geskryf is.  In daardie geval het die boek êrens tussen 1,450 en 1,400 BC. Tot stand 
gekom. 
Die beste verduideliking vir hierdie, op die oog af twee skeppings verhale en dit is 
ook hoe ek dit verstaan is as volg. 
Ons het hier met een en dieselfde skeppingsverhaal te doen. 
In Genesis 1, word ‘n algemene beskrywing van die skepping gegee en in Genesis 2, 
word daar spesifiek net aan die sesde dag van die skepping aandag gegee. 
So, die mense van (Gen 1:26-28) en (Gen 2:7) en verder is dieselfde mense. 
In Genesis 2 wanneer die skrywer oor die mens skryf, is dit soos ek dit sien, omdat 
ons Here ons meer in detail van die kroon van Sy skepping wil vertel. 
Daar is natuurlik op die oog af nog ‘n teenstrydighede tussen die skeppingsverhaal 
van Genesis 1 en Genesis 2. 
In (Gen 1:11-13) lees ons dat ons Here op die derde dag die plante geskep het.  Met 
ander woorde, Hy het die plante geskep voordat Hy die mense geskape het. 
In (Gen 2:4-7) lees ons dat daar nie plante voor die skepping van die mens gewees het 
nie. 
Hier soos ek dit verstaan, het ons weer te doen met (algemeen) en (spesifiek.) 
Ek is nie ‘n kenner van die Hebreeuse taal nie maar die kenners sê, dat die woord vir 
die plantlewe in (Gen 1) en die woord vir plantlewe in (Gen 2) nie dieselfde is nie. 
Die woord wat die plantlewe in (Gen 1) beskryf,, is ‘n woord wat vir plantlewe in die 
algemeen gebruik word. 
Die woord egter wat vir plantlewe in (Gen 2) gebruik word, is ‘n woord wat meer 
spesifiek van plantlewe praat wat die aandag van ‘n tuinier/landbouer/boer benodig.  
So, daar is nie ‘n kontradiksie nie. 
Om dan op te som soos ek en baie ander die Woord verstaan. 
Genisis1 vertel van ons Here se skepping in die geheel en in Genesis 2 word die 
aandag gevestig op die kroon van die skepping van ons Here, naamlik die mens. 
Weet jy wat het nou weer in my gedagtes opgekom terwyl ek my verduideliking van 
hierdie gebeure neerskryf? 



Hier aan die begin van Sy skepping, gee Hy in Sy Woord meer aandag aan die 
lotgevalle van die kroon van Sy skepping en toe ‘n paar duisend jaar later, kom ons 
Here weer om persoonlik aandag aan die kroon van Sy skepping te gee. 
Daar aan die begin, kom Hy, nadat die mens vieslik drooggemaak het en Hy roep die 
mens na Hom toe. 
 
GEN 3:8  En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die 

tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig 
van die HERE God tussen die bome van die tuin.  

GEN 3:9  Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy?  
 
Toe ‘n paar duisend jaar later  op pad Golgota toe om vir jou en my geslag te word. 
 
1KOR 5:7   … want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. 
 
Ja, toe terwyl Hy op pad na Golgota is, staan die Woord deur wie alles ontstaan het, 
wat ontstaan het. 
 
 
JHN 1:1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was 

God.  
JHN 1:2  Hy was in die begin by God.  
JHN 1:3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding 

ontstaan wat ontstaan het nie.  
 
Toe kom God en hierdie keer nie in die aandwindjie nie maar in die vleeslike gestalte 
van ‘n mens. 
 
JHN 1:14  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy 

heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader 
kom—vol van genade en waarheid.  

  
Toe, ‘n paar duisend jaar later, soos ek gesê het, kom God weer en Hy roep na die 
mens. 
 
GEN 3:9  Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: …  
 
JHN 7:37  En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!  
JHN 7:38  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy 

binneste vloei.  
JHN 7:39  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; 

want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.  
 
Hoe antwoord jy God wat na jou roep? 
Jy neem Jesus aan as Jou Verlosser en saligmaker en dan het jy die ewige lewe. 
 



JHN 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om 
kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;  

 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee 

het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 
kan hê.  

                   
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. 
 
 
 
 


