
Reise in genade



Genade is....

Genade is.... wie God is en wat Hy doen. Dit is deel van die karakter en 
wese van God.

Genade is God wat eerste skuif, uitreik, goed is, omgee, oor begin, 
voor begin, vergeef, ontferm, liefhet...

Genade is nie eenmalige hemelse amnestie nie. Dit is God in 
volkleur-aksie. 

Genade het ‘n naam: Jesus Christus

Genade het ‘n verhaal - die Bybel

Genade het ‘n hede - my lewe



Die begin van 
genade

GENESIS



die boek van groot genade 
verhale

Die skepping stories (Gn 1-2)
Die val en die sonde-chaos (Gn 
3-11)
Die antwoord: Abraham, Isak, 
Jakob (Gn 12-37)
Die roete van wysheid: Josef (Gn 
38-50)



In die begin

Die skepping verhale



skepping!!

GOD GEE VORM EN INHOUD

vorm                                     inhoud

DAG 1 1: Lig                          DAG 4: Hemelligte

DAG 2: Water en lug             DAG 5: Vis en voëls

DAG 3: Land en plante        DAG 6: Diere en mense



mens as beeld van 
GOD

Sigbare beeld

Verteenwoordigers- die aard van die menslike species is om 
God teenwoordig te stel (Ps 8) en dui op die waardigheid en 
belangrikheid van die mens in die skeppingsplan

Op dag 7 stop God se skep-aktiwiteite (shabat beteken 
letterlik om te stop!). Rus as verhouding-skeppend tussen 
God en mens



Genesis 2:4b-25

Die tuin as veilige heiligdom
Axis mundi- die sentrum vanwaar die 4 
strome vloei en die boom (bome) staan

Adam - bewerker en oppasser

God as Skepper van die vrou



Weet: daar’s een reuse verskil tussen mense en die res 
van God se skepping

Jy sou jou rekenaar of selfoon kon programmeer om elke oggend ’n 
boodskap vir jou te speel wat sê: “ek het jou lief!” Maar op die ou end 
weet jy daardie apparate is verplig om dit vir jou te moet sê. Hulle het 
geen ander keuse nie; hulle is so geprogrammeer. 

God het jou nie vooraf geprogrammeer om in Hom te moet glo nie. 
Daar’s geen hemelse rekenaarskyfie in jou brein ingeplant wat aan jou 
geen ander keuse laat as om willoos te bely: “ek glo in God,” of “Ek het 
die Here lief nie.” 

God het vir jou ’n regte hart gegee, asook ’n kop om self mee te dink. Jy 
het die keuse om toe te laat dat die Heer jou oë oopmaak. Hy nooi jou. 
Hy roep jou. Hy trek jou nader om Hom van harte lief te hê. Jy is nie ’n 
menslike robot in sy oë nie. O ja, jy is ook nie geprogrammeer tot 
ongeloof of twyfel nie!



chaos (Gen 3)

Die boom van kennis - morele 
onderskeidingsvermoë

Deur te eet gryp die mens na God se 
mag

Die resultaat: uitbanning en verval 

God se genade oorroep sy 
oordeelswoord



Genesis 3 - God word 
die eerste sendeling



Genesis 4- God se genade vra 
morele keuses

KAIN HET KEUSES
KAIN KIES VERKEERD
GOD IS GENADIG 



As ons toelaat dat 
God ons oë aanraak, 
kan ons nooit weer 
traak-my-nie-agtig 
saam met Kain in 
Genesis 4 vra: “Is ek 
nou my broer se 
wagter?” nie. God het 
ons raakgekyk tot 
diep in ons hart.



Emmanuel Levinas: wanneer enige mens 
se gesig uitroep na my, dan 
moet ek eenvoudig net reageer 
met die woorde: “Hier is ek!” In 
‘ander’ moet ek die afbeelding 
raaksien van die groot ‘ANDER.’



Al skuld ‘ander’ ons niks, skuld ons 
hulle die Here se nabyheid. Ons 
skuld hulle sy hemelse raak-kyk! 

Ons is nou verantwoordelik vir 
‘ander,’ al weier die meeste 
moderne Kains om ander se 
raaksieners en versorgers te 
wees. 



GOD SE KYKE
GENESIS 1:31: Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak 
het, en dit was baie goed

GENESIS 6:5-6: Toe die Here sien hoe groot die 
verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe 
lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor 
dat Hy die mens op aarde gemaak het…



Maar Noag.....



Genesis 11- daardie toring

staatsgreep-poging

God moet afbuk om hierdie poging raak te sien



Abraham- God se voor 
en oor begin



‘n leeftyd van genade- 
Genesis 12; 17; 18



Vanaf bedrieër tot 
God-vegter: Jakob

Jakob en Esau
Jakob en Laban
Jakob en Esau

Jakob en God



Genesis-genade is....


