
Aanbid die skepper in plaas van die skepping 
Teks: Handelinge 17: 16 - 33 & Sondag 9

Teksvers: Handelinge 17: 26


1. Inleiding 
In vanoggend se leërdiens fokus ons op die 
eerste artikel van die Apostoliese 
Geloofsbelydenis. Die vraag in Sondag 9 vra 
dan wat dit beteken om te glo in God die 
Vader, en veral aan Hom as die Skepper van 
hemel en aarde. Miskien is dit ’n vraag 
waarmee u al gekonfronteer is. Dalk deur ’n 
soekende ongelowige. Die vraag is kan ons 
presies verduidelik en formuleer sodat enige 
iemand dit kan verstaan. Ons gaan 
vanoggend in die leërdiens poog om presies 
dit te doen. 


Ons begin by die menslike eienskap om te 
aanbid. En vandag met meestal leë kerke en 
geloofsbyeenkomste lyk hierdie punt 
onbelangrik. Die moderne mens sal vinnig sê 
dat aanbidding nie natuurlik vir ’n mens kom 
nie. Dat mense hard moet werk om te aanbid, 
en dat dit juis die rede is waarom 
georganiseerde geloof aan die afneem is. 
Maar is dit regtig waar, of?


Of het die moderne mens bloot sy 
aanbiddingsdrang of aksie oorgeskuif na iets 
anders. Dink maar hoe maklik handelsnaam-
lojaliteit vandag geskep kan word onder 
mense. Of hoe groot sport byeenkomste is. 
Hoe vol vakansie oorde is. Of gaan nog 
verder. Gaan kyk waarvoor mense bereid is 
om in diep finansiële skuld te beland. Daar is 
die objek van aanbidding, in ’n moderne 
wêreld.


Miskien lyk ons afgode vandag anders as die 
klomp afgodsbeelde waartussen Paulus 
beweeg het in Athene. Maar uiteindelik is hulle 
houvas op die mens steeds net so sterk. Maar 
kom ons gaan luister ook waar Paulus 
verduidelik wie die moeite werd is om te 
aanbid. Kom neem jou plek in, in die 
areopagus vanoggend. 


2. Geen benodigdhede of 
voorvereistes nie. 

In plaas van om op al die eienskappe van 
afgode te fokus in hierdie leërdiens, gaan ons 
eerder fokus op die eienskap van die enigste 
ware God. Die eerste eienskap, is ’n baie 
logiese eienskap, selfs al weerspreek dit die 

gewilde sien is glo frase. Dit is ook by hierdie 
eerste eienskap, wat ons sterk ooreenkomste 
tussen die antieke afgode en moderne afgode 
sien. Dit is die fisiese ruimtelike realiteit 
daarvan. Met ander woorde dit is iets wat jy 
kan sien of waaraan jy kan vat. 


Maar is die skepper van ’n spesifieke 
voorwerp, nie tog belangriker nie? Paulus raak 
hieraan in vers 29. Hy verwys na die produksie 
proses van ’n afgodsbeeld. Is die mens, met 
die menslike vaardigheid en verbeelding dan 
nie groter as die afgod, wat Hy of Sy skep 
nie? Tog word die afgodsbeeld aanbid en nie 
die vaardige persoon wat dit geskep het nie. 
Soos Romeine 1:25 dit stel: en die skepsel 
vereer en gedien het bo die Skepper.


Maar selfs al sou die mense, skielik begin om 
die skepper van die afgodsbeelde te vereer, is 
dit nog nie die oplossing nie. Want in vers 29 
sien ons ook die grondstowwe van die afgode, 
dit is dinge soos goud, silwer of klip. Die 
skepper van die afgod het altyd 
benodigdhede nodig vir sy skepping. As hy 
nie hierdie grondstowwe soos goud, silwer of 
klip het nie, sal hy niks kan skep nie. Met 
ander woorde daar is duidelik benodigdhede 
en voorvereistes vir die skep van die afgode.


En dan draai Paulus sy aandag na die mens 
en die tempel. God is soewerein, so Hy het nie 
iets nodig om te bestaan nie. Hy het nie ’n 
tempel nodig vir Sy beskerming nie, soos ons 
sien in vers 24 en 25. God die Vader, het ook 
nie grondstowwe of benodigdhede nodig, vir 
skeppings proses nie. Trouens ons weet dat 
Hy die aarde en alle daarop en daarin juis uit 
niks geskape het, soos Genesis dit aan ons 
openbaar. 


3. Al die nasies op ’n 
spesifieke manier 

Heel aan die begin van ons teksvers 
verduidelik Paulus dan presies hoe die Here 
die mens ook geskape het. Maar hierdie is 
uiteindelik dan meer as net ’n verduideliking 
om geloofwaardigheid aan Paulus se 
standpunte te verskaf. Hierdie verduideliking 
openbaar uiteindelik ook iets meer oor presies 
die mensdom van die ganse wêreld. 


Sien by die antieke afgode het die oortuiging 
van ’n gebiedsafgod, sterk gefigureer. Afgode 
het net oor sekere gebiede gesag gehad. Die 
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antieke afgode was selfs nog verder beperk, 
en het gewoonlik net oor een gebied, soos 
landbou, vrugbaarheid, of geluk vermoëns 
gehad. En nou openbaar Paulus aan hierdie 
mense die grootheid van die Here. Die Here 
wat oor alles en almal regeer. 


Die manier waarop die Here die mensdom 
geskape het, het natuurlik verdere debat 
uitgelok onder hierdie filosowe. Hulle het 
natuurlik hulself gesien as die beter, meer 
intelligente ras. Die jode en andere volke was 
nie op hulle standaard in hulle eie oë nie. Maar 
nou kom openbaar Paulus aan hulle dat die 
ganse mensdom, baie nou verwant is aan 
mekaar. Dat almal uit een mens geskape is. 
Ons weet natuurlik is hierdie ’n terug 
verwysing na Adam in Genesis. 


Maar al hierdie mense is nie net verwant aan 
mekaar nie. Hulle is almal geskape deur die 
Here. En uiteindelik is daar in die mens meer 
Goddelike eienskappe as in stomme 
standbeelde. Ons weet dat die Here ons in Sy 
beeld geskape het. Paulus raak natuurlik ook 
hieraan in vers 28 met die gesegde van die 
digters. 


Maar soos ’n goeie evangelis, stop Paulus se 
goeie boodskap nie daar nie. Hy openbaar 
ook die eersgebore Seun van die Vader aan 
hierdie mense. In vers 31 verkondig Paulus die 
Verlossing in die opstanding van ons Here 
Jesus Christus aan hierdie ongelowiges. Die 
evangelie wat waarlik kan red word aan hulle 
verkondig. 


4. Voorafbepaal en aktief 
vandag 

Maar dan stop Paulus nie net by die skepping 
van die mens nie. Dit sou ook ’n halwe 
evangelie wees om dit te doen. Want alhoewel 
God die skepping met ’n groot mate van 
voorafbeplandheid geskep het, is Hy natuurlik 
nie eenvoudig die groot horlosiemaker nie. Hy 
sit nie eenvoudig al die onderdele aan mekaar 
en laat dit dan maar net afloop nie. En dit is 
die waarheid oor elke enkele mense lewe wat 
nog ooit bestaan het, of sal bestaan.


Ons sien dit in veral twee aspekte uiteengesit 
in ons teksgedeelte. Eerstens gaan dit oor die 
lewensduur van die mens. Die Here bepaal 
hoe lank die mense sal bestaan. Ons weet 
vandag nog dat ons lewe, hier op aarde in die 
hande van die Here is. Daar is ’n bepaalde 
dag waarop ons gebore word, en ook weer 
waarop ons gaan sterf. Selfs al weet ons nie 

wanneer dit is nie, leer die Bybel ons om nie 
bekommerd daaroor te wees nie. Lukas 12:25 
leer ons: “25Trouens, wie van julle kan deur 
hom te bekommer sy lewe met een uur 
verleng?”


Die Kategismus praat hierdie feit na in die 
antwoord op vraag 26: “Hy sal ook al die 
kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my 
beskik, tot my beswil verander, omdat Hy dit 
as ’n almagtige God kan en ook as ’n getroue 
Vader wil doen.”


Maar dit is die tweede aspek, wat selfs meer 
verstom. Want ons dink baie keer dat ons in 
die ideale tydperk leef. En dikwels krap ons 
nie baie in die geskiedenis of toekoms nie. 
Maar ook dit is in die hande van die Here. Hy 
bepaal wanneer jou tyd hier op aarde gaan 
afspeel. Maar dan nie net wanneer nie, die 
Here bepaal ook waar daardie tyd sal wees. 
Vir baie mense wat reken hulle gaan waar hul 
wil, is hierdie ’n ontnugtering. Maar vir die 
gelowige gee dit vastigheid. En uiteindelik die 
oortuiging om nie ’n plek te aanbid nie, maar 
die skepper van die plek. 


5. Slot 
Ons kan hierdie leërdiens afsluit met die laaste 
gedagte oor hierdie belydenis. Ons het artikel 
1 behandel langs die weg van Paulus se 
toespraak in die Areopagus. En hier in die 
Areopagus was daar dan twee definitiewe 
ontvangste. Die een groep mense wou verder 
hoor wat Paulus sê. Die ander een groep, het 
met hom begin spot.

Ons weet die rede hiervoor is dat die Heilige 
Gees, in een groep gewerk het. En die ander 
groep nie uitverkies was nie. Tog is daar baie 
geleenthede waar die Gees vandag nog 
teengestaan word. 


Daarom sluit ons hierdie leërdiens af met die 
vraag, wat gebeur in ons eie gemoed, elke 
Sondag, wanneer ons Artikel 1 van die 
geloofsbelydenis, bely. Is ons belydenis 
gehoorsaamheid aan die werking van die 
Heilige Gees binne ons. Of is ons bloot besig 
om deur die liturgie te werk? 


En dan ook nie net in die erediens nie, maar 
ook in ons lewe daar buite? Aanbid ek nog 
waarlik die Vader God almagtig as die 
Skepper en onderhouer van alles? Glo ek nog 
dat Hy ook vir my so lief het om alles werklik 
tot my beswil te laat uitwerk? Dat Hy self Sy 
eniggebore Seun nie gespaar het nie maar 
geoffer het vir my sondes? 

	 	 	 	 Amen 
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