
Ons is nou in die helfte van die boek. Die volgende onderwerpe bly nog oor: 

Die wydste antwoord  
Laat Jesus hulle voorbeeld word  
Help hulle om medelye te hê  
Help hulle gewete groei  
Leer hulle wat vergifnis is  
Hoe kyk God na jou kind?  
Wat van die bokpootman?  
Is daar goeie en slegte mense?  
Help hulle om God te ervaar  
Leer hulle om die evangelie te doen  
Terugblik en vooruitskouing  

16. Die wydste antwoord [1] 

Omdat ’n kind van ongeveer agt jaar af begin om ontledend en krities na dinge en verskynsels 
om hom te kyk, het hy ’n byna onbevredigbare weetgierigheid. Hy wil weet hoe dinge werk, 
maar veral waarom dinge is soos hulle is en waar alles vandaan kom. Wie ken nie daardie 
marathon “waarom?”-sessies nie? 

‘n Groot deel van dié weetgierigheid word in die skool bevredig. Daar word hy geleer waarom 
die son “opkom”, waar wolke vandaan kom en waarom winde waai. Hy leer waarom sekere 
gewasse in sekere streke groei en ander nie. Hy leer van ander lande met ander mense en 
hulle vreemde gewoontes. Hy leer van mense wat lankal nie meer lewe nie, waaroor hulle 
baklei het en waarom hulle vrede gemaak het. 

Maar is dit die hele storie? Is die “waarom”-vrae daarmee finaal beantwoord? Eindig 
“daarom” in die sigbare wêreld? 

Miskien eindig “daarom” vir vakke soos wetenskap en aardrykskunde en geskiedenis in die 
sigbare wêreld, en dis belangrik om te weet wat wolke en reën fisies veroorsaak. Dit help ons 
om ons omgewing te verstaan en selfs om ons omgewing te manipuleer. Maar uit ’n 
godsdienstige perspektief bekyk, is dit nie genoeg nie. 

Reën ontstaan uit die wisselwerking tussen patrone van hoog- en laagdrukke en die lug se 
voggehalte. Maar waar kom dié patrone vandaan? 

Die laerskoolkind wil weet waar dinge vandaan kom en soek na die logika waarvolgens dinge 
werk. Daarom is hy meer as ryp om van die werk van die Skeppergod te hoor. Maar dan nie 
weer in die sin van “Wat het God op die derde dag gemaak?” om so in stryd te kom met wat 
hy in die skool oor die ontstaan van die aarde leer nie. Wanneer ons oor die Skeppergod 
praat, gee ons 'n tree buite die sigbare wêreld, en wanneer ons buite die grense van die 



sigbare gaan, betree ons ’n terrein waar ons konkrete oorsaak-voorstellings net nie meer 
genoeg verklarende krag het nie. 

Dit het die teoretiese fisici lankal uitgevind. Daarom sê die Nobelpryswenner vir fisika, 
Werner Heisenberg, dat ’n mens by ‘n punt in natuurnavorsing kom waar “oorsaak en gevolg” 
net nie meer 'n genoegsame verklaring kan bied waarom dinge is soos hulle is nie. 

Dis waarom die Bybel, as dit oor die skepping praat, oorslaan na poësie, soos in Psalm 104 of 
Job 38-39 - of na sterk simboliese verhale, soos in Genesis 1-2. 

En as ’n mens na Genesis 1 kyk, vind jy ’n oorsprongsverhaal wat nie fisika- en 
biologieverklarings wil gee nie, maar wat sin wil gee aan die lewe, wat moedelose mense wil 
troos en wat rigtinglose mense wil koers gee. 

Gedurende die eerste drie dae, so vertel die verhaal, het God lig, lug, water en grond gemaak: 
dié dinge waarsonder lewe op aarde onmoontlik is. En op die tweede stel van drie dae het Hy 
die dinge gemaak wat van lig, in die lug, in die water en op die grond leef: die son en maan 
en sterre, die voëls en die visse, die diere en die mense. Voordat God lewe gemaak het, so sê 
die verhaal, het Hy eers gesorg dat lewe kon bestaan. Hy skep én sorg vir lewe, alle lewe. 
Daarom eindig die skeppingsverhaal met die sabbatdag, die dag van rus: in God se sorg kan 
alle vorme van lewe rus vind. 

Daarom eindig die werklikheid nie by die sigbare en meetbare hoog- en laagdrukke nie en 
vind geen lewe sy diepste grond en sin in die sigbare werklikheid nie. Die sigbare werklikheid, 
so vertel Genesis 1, bestaan by grasie van die Onsigbare en het slegs werklikheid geword 
omdat daar ‘n Onsigbare Werklikheid is. 

Dis juis van dié geheimsinnige oorsprong van alles dat die sabbat ’n teken is. Die sabbat 
herinner ons daaraan dat ons lewe sy oorsprong in 'n groter sorgsame Werklikheid het: “want 
in ses dae het God die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is ... Ses dae 
moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is ... God se sabbat”. 

‘n Mens wat oorsprongsvrae tot by die hoog- en laagdrukke verklaar, het — uit ’n 
godsdienstige hoek bekyk — nog nie ver genoeg gegaan nie. Sy wetenskap is nog nie klaar 
nie. Hoog-en laagdrukke veroorsaak wel reën en sonskyn, maar is óók nog tekens van 
goddelike sorg en van God se werklike en onmiddellike teenwoordigheid. 

In Bybelse tye het mense God se teenwoordigheid so werklik ervaar dat hulle die wind 
beeldsprakig God se “koets” genoem het, die weerlig sy “boodskappers” en die donderslae 
sy “stem”. 



In Bybelse tye was die sigbare wêreld heilig omdat dit uit die onsigbare wêreld voortgekom 
het en God “nét hier anderkant” in die vierde dimensie gewoon het. Soos die hemelkoepel 
aan die aarde geraak het, so het onsigbaar en sigbaar aanmekaar geraak. 

Waarom reën dit? Omdat God, wat nét hier anderkant bly, sorgsaam teenwoordig is. Dis die 
godsdientige antwoord op dié waarom-vraag. Dis ‘n troosvolle antwoord: Die wêreld eindig 
nie by hoog- en laagdrukke nie, maar in die sorg van God, waarvan die sabbat ’n sigbare 
teken is. 

 

Maar Genesis 1 gaan verder: die mens is gemaak om God se 

 

 


