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Gedagte vir die dag 

 

Vir een of ander rede kaap die skeppingsverhaal die afgelope tyd my gedagtes.  Dalk is dit 

die reënweer se skuld, of die berge wat in die oggend agter die miswolke opstaan as ek 

gaan fietsry?  Nou wonder ek: “Is die beeld van ŉ Skeppergod wat rus aan die einde van 

die skepping dalk net ŉ projeksie van my eie behoefte aan rus hier na die helfte van ŉ baie 

vreemde 2020?” 

 

Genesis 2:1-4 

1Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop.  2Op die sewende 

dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy 

gedoen het.  3Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag 

het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het.  4Dit dan is die geskiedenis van 

die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel 

gemaak het, 

 

My behoefte aan rus is waarskynlik anders as die van God s’n, want hoe kan God dan moeg 

raak?  God is mos nie ŉ mens nie.  Daar moet ŉ ander, dieper rede wees tot God se 

uitnodiging om na die skeppingswerk ŉ rusdag te “skep”. 

 

Sou dit wees dat ons Skepper geweet het wanneer, hoeveel en dát ons rus nodig het?  Of 

dalk is daar meer… 

 

Na elke skeppingsdag hoor ons dat God terugkyk oor die skeppingswerk en oordeel dat dit 

goed is.  Na die sesde dag, toe die beelddraer van God geskep is (man en vrou) het God 

teruggestaan en getuig daarvan: “dit was baie goed” (Gen. 1:31).  Menige eksegeet het al 

gewaarsku dat dit ŉ fout sou wees om te dink dat dag 6 die hoogtepunt van die skepping 

was.  Dit is na die sesde dag, toe God oor die ganse skepping en die werke daarin kyk, dat 

God met ŉ sug van tevredendheid vir oulaas wéér skep. 
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Maar hierdie keer skep die Here God tyd… RUS-tyd om meer spesifiek te wees. 

Dit is gereeld en dit is heilig. 

 

In hierdie Covid-tyd waarin dae in en deurmekaar vloei… nuwe roetines plek maak vir ander 

prioriteite… kommer en onsekerhede angs veroorsaak… moet ons die Skepper se 

uitnodiging tot RUS-tyd ernstiger oorweeg. 

 

Ek vermoed die Skepper se plan met die skepping van die sewende dag, was om die 

noodsaaklikheid van heilige oomblikke saam met God in ons DNS te plant.  God weet ons 

het nodig om plekke en tye te besoek, waar ons kan stop en reflekteer oor die lewe. 

 

Om my ervaring van die week te bedink. 

Om my verhoudings met mense, my werk, myself en die natuur te ondersoek. 

Om my Skepper se vingerafdrukke in die afgelope ses dae na te speur. 

 

Mag jy hierdie week gereelde oomblike van heiligheid opsoek.  Moenie toelaat dat die week 

jou so moeg maak, dat jy die hoogtepunt daarvan misloop nie.  Haal jou horlosie gereeld af 

en stop.  Luister na jou Skepper se uitnodiging om na sy handewerk in en om jou te kyk. 

 

Mag jy verras word in heilige oomblike van rus saam met jou Skepper… 

 

Om oor na te dink: 

• Watter plekke en tye is vir jou heilige ontmoetingsplekke en tye saam met God? 

• Wat wil God vir jou vandag sê en wys? 



3 
 

 

 

Ek het rustigheid ervaar in die ontmoeting met die Skepper van ŉ reëndruppel wat aan die 

wasgoedlyn hang.  Waar sien jy die Skepper raak? 

 


