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Gereformeerde belydenisskrifte  

oor God se skeppingswerk  

Die debat oor skepping en evolusie duik telkens in Die Kerkblad op. Dikwels is daar verwysings na die 

manier waarop ons die Skrifgedeeltes wat oor die skepping handel, moet verstaan. Dit is egter belangrik dat 

ons 'n slag weer kyk wat ons in ons belydenisskrifte oor God se skeppingswerk bely. Daardeur word die 

belydenisskrifte nie bo die Skrif verhef nie, maar wel gesê dat dit die manier is waarop ons die Skrif 

verstaan. Die belydenisskrifte is ons afspraak met mekaar – dit wat jy ook by jou belydenisaflegging as jou 

eie belydenis aanvaar het.   

Daar is baie sake in verband met God se skeppingswerk wat nie deur ons belydenisskrifte gedek word nie, 

byvoorbeeld die vraag of God die aarde in sewe etmale (tydperke van 24 uur) geskep het. Die 

belydenisskrifte is nie bedoel as omvattende dokumente oor alles wat ons moet glo volgens die Skrifte nie. 

Daar is egter wel 'n paar baie belangrike grondbeginsels waaraan ons onself in die belydenis bind, wat in 

die volgende tien stellings saamgevat kan word: 

1 God het alles (hemel en aarde) uit niks geskep  

Apostolicum (1): "Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde."   

Nicea: " Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare 

en onsigbare dinge" 

NGB Art 12: "Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het ..... die hemel en die aarde en alle skepsels 

uit niks geskep het."   

HK 26  Vraag:  Wat glo jy as jy sê:  Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en 

die aarde? 

Antwoord:  Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat 

daarin is, uit niks geskep het (a) 

Gevolgtrekking: God as Persoon, onderskeie van die Skepping, het die insiatief geneem. Hy is nie tot die 

skeppingsdaad gedwing nie, maar het geskep toe Hy dit goedgedink het. Hy het alles wat bestaan uit niks 

geskep en nie bloot bestaande materie georden nie. Dinge het nie volgens ’n spontane proses ontstaan nie.  

2 God het die engele goed geskep as sy boodskappers 

Nicea: "Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare 

en onsigbare dinge" 

NGB Art 12: "...en Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te 

dien. .... Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Saduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is." 

Gevolgtrekking: Die Vader is by uitstek die Skepper. Naas die sigbare (materiële) wêreld het hy ook die 

onsigbare (geestes-) wêreld geskep.  

3 God het alles geskep deur die Woord, dit is sy Seun 

Nicea: "[Die Here Jesus Christus] God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, 

een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het." 

NGB Art 10: "Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan 

het deur die Woord, wat hy God noem (Gen 1:1 en Joh 1:3).  Die apostel sê dat God die wêreld deur sy 

Seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het (Heb 1:2 en Kol 1:16).  So moet 

Hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur 

Hom geskep is.  " 
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NGB Art 12: "Ons glo dat die Vader … deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die hemel en die aarde … 

geskep het."   

Gevolgtrekking: God het nie net deur te praat geskep nie, maar spesifiek deur die Tweede Persoon van die 

Goddelike Drie-Eenheid.  

4 God het die mens uit die stof van die aarde geskep 

NGB Art 14: "Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het;..."  

Gevolgtrekking: Die mens is nie direk uit niks geskep nie, maar is deur God self uit aardse materie geskep.  

5 God het die mens goed geskep, wat hy God se wil kon doen 

NGB Art 14: "Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en 

heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God ooreenstem." 

HK 6  Vraag:  Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? 

Antwoord:  Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b).  Dit beteken:  in ware 

geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom 

in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c). 

7  Vraag:  Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan? 

Antwoord:  Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys (a).  Daar 

het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word (b). 

8  Vraag:  Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig 

is? 

Antwoord:  Ja (a), behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word (b). 

HK 9  Vraag:  Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen 

nie? 

Antwoord:  Nee (a), want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen (b).  Maar die mens het 

homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel (c) en deur moedswillige 

ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. 

Gevolgtrekking: Die mens is volmaak geskep in die sin dat hy in die regte verhouding met God kon leef en 

doen wat Hy vra. Die vervreemding met God en alle boosheid wat daaruit voortvloei, is nie God se skuld 

nie. Daar was ’n bepaalde gebeurtenis waarvoor die mens verantwoordelik is (die sondeval) wat die mens 

en sy nageslag se aard ('natuur") verdorwe gemaak het, sodat hy nie in staat is om iets goeds te doen nie en 

tot alle kwaad geneig is. Ons erf dus van ons eerste voorouers ons verdorwe natuur (erfsonde). Selfsug, 

haat, siekte en dood by die mens is nie as bloot natuurlike verskynsels nie. 

6 God het die mens na sy ewebeeld geskep 

HK 6  Vraag:  Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? 

Antwoord:  Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b).  Dit beteken:  in ware 

geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam 
Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c). 

DLR 3,1.  "Die mens is van die begin af na die beeld van God geskape.  Verstandelik was hy toegerus met 

ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake.  In sy wil en hart was hy met geregtigheid 

toegerus en sy hele gesindheid was suiwer.  Hy was dus volkome heilig." 

Gevolgtrekking: Slegs die mens is na God se ewebeeld geskape en is so onderskeie van die dier. Die mens 

lê nie bloot op ’n kontinuum van laer na hoër diersoorte nie. Ons belydenis verduidelik wat dit is om na 

God se (ewe)beeld geskep te wees: Ons staan in die regte verhoudig met Hom en is volkome heilig. 
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7 God het 'n eerste mensepaar, Adam en Eva, gemaak van wie ons en alle mense 
afstam 

NGB Art 16: "Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die 

verderf en ondergang gestort is ..." 

NGB Art 23: " terwyl ons nie handel soos ons eerste vader, Adam, wat al bewende probeer het om hom 

met vyeblare te bedek nie." 

HK 7  Vraag:  Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan? 

Antwoord:  Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys (a) ... 

HK7  Vraag:  Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? 

(Implikasie is dat alle mense deur Adam verlore gegaan het) 

DLR1,1: Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige dood. 

(Implikasie: alle mense stam van Adam af) 

DLR3,3: Net soos die mens ná die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het.  As 

verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring.  Dit hou in dat die verdorwenheid, volgens die 

regverdige oordeel van God, van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. (Implikasie: alle mense 

stam van Adam af) 

Gevolgtrekking: Adam en Eva was historiese figure. Hulle was mense soos ons, wat verantwoordbaar en 

onderskeie van die ander skepsele was. Hulle was met ander woorde nie sub-menslik of bloot simbole nie. 

Alle mense stam van hulle af. 

8 Hierdie eerste mensepaar is in die tuin (paradys) geplaas 

HK 7  Vraag:  Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan? 

Antwoord:  Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys (a).  

Daar het ons natuur so verdorwe geraak .... 

Gevolgtrekking: Die gebeure in Genesis 2 en 3 is 'n historiese werklikheid, wat tydruimtelik geplaas word. 

Ons belydenis hanteer Genesis 2 en 3 nie as mite, fabel, gelykenis of iets dergelyks nie. Dit is nie ’n mooi 

storie wat later opgemaak is om sekere beginsels te verduidelik nie. 

9 God het alles volgens hulle eie soorte en aard gemaak 

NGB Art 12: "Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy 

skepper te dien." 

Gevolgtrekking: Die mens kom nie uit die dier voort nie en alle spesies kan nie na mekaar herlei word nie. 

10 Die skepping is gemaak om God te dien 

NGB Art 12: "Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy 

skepper te dien." 

Gevolgtrekking: Die skepping is nie 'n selfonderhoudende en selfgerigte sisteem nie, maar is gerig op God 

wat dit gemaak het. As 'n skepsel nie sy skepper dien nie, mis die skepsel sy doel. 

 

Naas die sake wat ons die Algemene Belydenisskrifte en die drie Gereformeerde belydenisskrifte (Drie 

Formuliere van Eenheid) bely, is daar sake wat in ander reformatoriese belydenisskrifte bely word. Dit is 

dus oortuigings wat leef bysommige kerke oorsee met wie ons in noue kerklike gemeenskap is, maar 

waaraan ons onself nie spesifiek bind nie. 

Die Westminter-belydenis en die Westminster Kort Kategismus noem uitdruklik die volgende sake:  
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• Die rol van die Heilige Gees in die skeppingswerk; 

• Die skepping in ses dae; 

• Die mens se vrye wil (voor die sondeval); 

• Die mens se heerskappy oor die skepping; 

• Die noue gemeenskap met God; 

• Die proefgebod; 

• Die sogenaamde proefgebod. 

Westminster Confession, Chapter IV: Of Creation 

I. "It pleased God the Father, Son, and Holy Ghost, for the manifestation of the glory of His eternal power, 

wisdom, and goodness, in the beginning, to create, or make of nothing, the world, and all things therein 

whether visible or invisible, in the space of six days; and all very good." 

II. "After God had made all other creatures, He created man, male and female,with reasonable and immortal 

souls, endued with knowledge, righteousness, and true holiness, after His own image; having the law of 

God written in their hearts, and power to fulfil it; and yet under a possibility of transgressing, being left to 

the liberty of their own will, which was subject unto change. Beside this law written in their hearts, they 

received a command, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil; which while they kept, they 

were happy in their communion with God, and had dominion over the creatures." 

Westminster Shorter Cathecism 

Q9: What is the work of creation?  

A: The work of creation is, God's making all things of nothing, by the word of his power, in the space of six 

days, and all very good. 

Q10: How did God create man?  

A: God created man male and female, after his own image, in knowledge, righteousness, and holiness,with 

dominion over the creatures. 

 Q12: What special act of providence did God exercise toward man in the estate wherein he was created?  

A: When God had created man, he entered into a covenant of life with him, upon condition of perfect 

obedience; forbidding him to eat of the tree of the knowledge of good and evil, upon the pain of death. 

 Q13: Did our first parents continue in the estate wherein they were created?  

A: Our first parents, being left to the freedom of their own will, fell from the estate wherein they were 

created, by sinning against God. 

Q16: Did all mankind fall in Adam's first transgression?  

A: The covenant being made with Adam, not only for himself, but for his posterity; all mankind, 

descending from him by ordinary generation, sinned in him, and fell with him, in his first transgression. 
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