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PREEKNOTA Datum: 19/03/2023Skrif: Jesaja 49:15-16

1. Wat is die beste kunswerk wat jy al ooit gemaak 
het?

Jesaja 43:18-19 (NLV) 18”Vergeet al die dinge wat in 
die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met 
wat Ek nou gaan doen nie. 19Ek gaan iets nuuts doen. 
Dit het alreeds begin gebeur! Sien julle dit nie? Ek 
maak ’n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe 
te kom! Ek maak vir hulle riviere in die woestyn!”’

2. Wat beteken dit om te glo in God, as die Almagtige 
Skepper?

a) Hy is die Skepper van alles wat sigbaar is.

Genesis 1:1-4 (NLV) 1In die begin het God die ganse 
heelal geskep. 2Maar die aarde was ’n vormlose, 
onbewoonbare massa, en die diep waters was 
toegevou in duisternis. Die Gees van God het oor 
die oppervlakte van die water gesweef. 3Toe beveel 
God: ”Laat daar lig wees!” en dit was so. 4Die lig was 
vir God goed. Daarop het God die lig en die donkerte 
van mekaar geskei.

b) Hy is die Skepper van alles wat onsigbaar is.

Johannes 1:1-4a (DB) 1Die Woord, deur wie ons 
God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die 
Woord was by God en die Woord was God. 2Voor 
enigiets nog gemaak was, was Jesus al by God. Hy 
het alles in die skepping gemaak. Niks het op ’n ander 
manier ontstaan nie. 3Hy het alles gemaak. 4Jesus het 
ook lewe aan die skepping gegee. ...

c) Sy identiteit as Skepper is ewig.

Hebreërs 13:8 (DB) 8Jesus Christus bly immers 
dieselfde. Soos Hy gister was, is Hy vandag en sal Hy 
môre ook wees.

3. Wat is die implikasies van God se identiteit as 
Skepper, vir jou vandag?

a) As beelddraers van God, verteenwoordig ons die 
kroon van Sy skepping.

Genesis 1:26-27 (NLV) 26God sê toe: ”Laat Ons ’n 
mens maak wat met Ons ooreenstem om te heers oor 
die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die 
mak diere, oor die wilde diere, en oor alles wat op die 
aarde kruip.” 27God het die mens in ooreenstemming 
met Homself geskep; volgens sy eie beeld het God 
hulle geskep; manlik en vroulik het Hy hulle geskep.

2 Korintiërs 4:6-7 (NLV) 6God het gesê: ”Laat daar 
lig skyn uit die duisternis.” So het Hy ook in ons harte 
’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van 
die heerlikheid van God wat uit die gesig van Jesus 
Christus straal. 7Ons het hierdie skat egter maar net 
in breekbare kleipotte – die allesoortreffende krag 
kom van God en nie van ons nie.

b) As beelddraers van God, het ons ook 
skeppingsvermoë.

Efesiërs 2:10 (NLV) ...10want ons is God se 
handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met 
Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke 
wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.

4. Wat is dit wat die Almagtige Skepper van die hemel 
en die aarde in jou lewe wil skep?

Kolossense 1:15-16 (DB) 15Ons kan God nie met ons 
oë sien nie. Sy Seun is egter die beeld van God. Deur 
na Hom te kyk sien ons wie en hoe God is. Niks in die 
skepping kan met Hom vergelyk word nie. Hoekom 
nie? 16Net mooi alles, of dit nou in die hemel of op 
die aarde is, is deur Hom gemaak. Of jy dit kan sien 
of nie, of jy dink dit is sterk of nie, of jy daarvoor wil 
neerval en dit aanbid of nie, maak nie saak nie; alles 
is deur Hom gemaak. Alles wat gemaak is, moet 
daarna streef om Hom gelukkig te maak.

Jesaja 43:5-8 (NLV) 5”Daarom, moenie bang wees 
nie, want Ek is by jou. Ek sal jou en jou kinders 
bymekaarbring vanaf die ooste en hulle versamel uit 
die weste. 6Vir die noorde sal Ek sê: ’Gee terug!’ en 
vir die suide: ’Moenie terughou nie!’ Bring my seuns 
van ver af en my dogters vanaf die verste uithoeke 
van die aarde, 7elkeen wat My as God erken, wat Ek 
tot my eer gemaak het, wat Ek gevorm en gemaak 
het.” 8Bring die volk uit wat oë het, maar niks kan sien 
nie, wat ore het, maar niks hoor nie.

5. Glo jy in God as die Almagtige Skepper van die 
hemel en die aarde, en van jou lewensdoel?

1 Korintiërs 13:12 (AFR20) 12Nou sien ons wel 
‘n geheimnisvolle beeld, soos in ‘n spieël, maar 
eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs 
gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos 
ek ten volle geken is.

Kies om jou skeppingsdoel as kunswerk en kind van 
die Almagtige Skepper uit te leef.

Efesiërs 2:10 (NLV) ...10want ons is God se 
handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met 
Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke 
wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.
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