
Bergsig
Lantern Julie 2016

Artikel 1

1. Die skeppingsweergawe van Genesis 
1. 

• Dag 1: God skep lig. God skei lig 
(dag)  en duisternis (nag).

• Dag 2: God skep uitspansel (hemel). 
God skei die hemel en die waters.

• Dag 3: God skep see en aarde. Aarde 
moet plante voortbring en vrug dra. 

• Dag 4: God skep son maan en sterre. 
(ligte uit die uitspansel – hemel, lig 
vir die aarde).

• Dag 5: God skep waterdiere en voëls 
in die hemellig. Opdrag wees 
vrugbaar en vermeerder. 

• Dag 6: God skep diere op aarde. God 
skep die mens.  Die mens moet 

heers. Die mens is na Sy beeld 
geskape. Man en vrou het Hy hulle 
geskape. God seen die mens,  wees 
vrugbaar en vermeerder. Lewe van 
die plante, seediere, diere op aarde  
en die voëls. 

• Dag 7: God rus.

2. Let op die paralellismes: God skep 
leefwêreld / God rus leefwêreld toe

Dag 1: God skep lig. God skei lig (dag)  en 
duisternis (nag).
Dag 2: God skep uitspansel (hemel). God 
skei die hemel en die waters.
Dag 3: God skep see en aarde. Aarde moet 
plante voortbting en vrug dra. 
Dag 4: God skep son maan en sterre. (ligte 
uit die uitspansel – hemel is lig vir die aarde
Dag 5: God skep waterdiere en voëls in die 
hemellig. Opdrag wees vrugbaar en 
vermeerder. 
Dag 6: God skep diere op aarde. God skep 
die mens.D
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Dit is asof God na 3 dae se skeppingswerk,  
dit wat Hy geskep het, verder toegerus het 
met wesens en opdragte.

3. Is daar ander skeppingsverhale ?
Genesis 2
• Opvallend is die verskillende patrone 

en volgordes van die 2 
skeppingsverhale. 

• Verskil 1: Genesis 1. Man en vrou 
word aan die einde geskep as laaste 
skeppingswerk. Genesis 2: die man 
word aan die begin en die vrou aan 
die einde geskep. 

• Verskil 2: die struktuur van die ses 
opeenvolgende skeppingsdae kom 
glad nie in Genesis 2 voor nie. 

• Verskil 3: Genesis 2. Geen voorbeeld 
van skep deur bevel (woord) soos in 
Genesis 1 nie. 

• Moet dit ons ontstel: Nee. 
Verskillende skrywers het hier 
geskryf. Op verskillende maniere het 
hulle die weergawe weergegee. 
Elkeen het ‘n boodskap binne ‘n 
bepaalde situasie gehad. Genesis 1 
dateer waarskynlik uit die 5de eeu 
vC, en vanuit die “Priesterlike 
Kodeks”. Genesis 2 dateer 
waarskynlik uit die 9de eeu vC, en 
wel van uit die “Jahwistiese kodeks”.

Die Egiptiese skekkingsverhaal: 
• Ptah is die skeppergod. Hy is die 

oerwater waaruit die hemelgod 
(Sjoe) en die sonnegod (Aton) en alle 
ander gode, verder ook mens en dier, 
deur sy wysheid voortkom. Sjoe het 
dan weer hemel en aarde van mekaar 
geskei.

Die Babiloniese skeppinsverhale: 
(Babiloniese Genesis)
• Uit die bibliteek van koning 

Assurbanipal, wat opgegrawe is by 
Nineve leer ons die volgende:

• Daar word eers vertel hoe die gode 
ontstaan het (teogonie). Dan word 
vertel van die groot stryd tussen 
ouere en jongere gode. Mardoek, die 
jonste van die gode, is oorwinnaar 
oor Tiamat, die godin wat identiek is 
met die wêreldvloed. Mardoek slyt 
Tiamat se liggaam in twee helftes en 
maak van die een helfte die 
hemeldak (uitspansel) en van die 
ander helfte die aarde. Vervolgens 
maak hy hemelliggame en stel dan 
tye en siesoene vas. Die god wat as 
die oorsaak van die stryd bevind 
word, word doodgemaak. Uit sy 
bloed word die mense dan gemaak. 

Die Mesopetamiese skeppingsverhaal (in 
ouere Akkadies geskryf – Enuma Elish)
• Die kosmos word vbeskryf as ‘n 

watermassachaos.die magte is 
gesetel in die ondergrondse waters , 
Apsu, wat meng met die soutwater 
van die see, Tiamat. 

• Vanuit hulle teenwoordigheid kom 
die 2 watergode na vore. Die 2 
watergode is Lahmu en Lahamu, 
geformeer deur Apsu en gebore 
vanuit Tiamat. 

• Uit hulle word weer gebore 
onderskeidelik Anshar - die horizon 
van die van die hemelruim, en 
Kishar – die horson van die aarde. 

• Uit Anshar en Kishar word gebore 
Anu – die koning van die hemel. 

• Uit Anu word gebore Nudimmud, of 
dan Enki / Ea – die god van lopende 
waters, riviere en strome. 

• Uit Nudimmud word gebopre die 
held van die verhaal Marduk.

  IN DIE 6 SKEPPINGSDAE WAS DAAR 8 
SKEPPINGSDADE WAT ELKE KEER INGELEI 
WORD MET DIE WOORDE: “TOE HET GOD 
GESê”

  NET DIE MENS (MAN EN VROU) WORD NA DIE 
BEELD VAN GOD GESKEP. DIT DUI OP ‘N 
SPESIALE VERHOUDING MET GOD. GOD LAAT 
DIE MENS HEERS. 
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Die Stamboom
Adam

Kain                Abel              Set
Henoch Enos
Lamech Kenan
Mehujael Mahalaleel
Metusael Jered
Irad Henog

Lamech
Methusalah
Noag

2 Vroue van Lamech”
Ada - Jabal, Jubal
Silla - Tubal , Kain

Betekenis van Adam, Eva, Kain, Abel en 
Set.
• Adam: beteken Mens.
• Eva: word genoem “mannin” wat 

beteken – “uit die mens geneem”
• Kain: beteken “een man”. 

(verteenwoordiging van die bose.)
• Abel: beteken “nietigheid”. 

(verteenwoordiging van die 
regverdige)

• Set: beteken “plaasvervanger”. 
(verteenwoordinging van die 
regverdige in Abel se plek)

• Henoch: “selfhandhawing”

Die eerste gesin en die eerste moord.
Nadat Adam en Eva uit die tuin verdryf is , 
kry hulle 2 seuns: Kain die boer, en Abel die 
veewagter. Mettertyd bring elkeen ‘n offer 
aan God. Abel s’n word aanvaar, maar Kain 
s’n verwerp. Wat Abel se offer aanvaarbaar 
maak is sy geloof, en nie wat hy geoffer het 
nie. 
Kain is verbitterd en openbaar heeltemaal ‘n 
ander gees. Hy maak Abel dood. Resultaat: 
God veroordeel hom tot ‘n swerwerslewe, 
maar beskerm hom teen die menslike wraak.
Die eerste stad word ook in hierdie tyd 
gebou en word vernoem na sy eerste seun 
Henoch. Kain se afstammelinge bewoon 
hierdie stad. Sy nakomelinge leer om 
musiek te maak (Jubal), en om brons en 
yster te smee (Tubal Kain) 
Lamech neem 2 vroue: Ada en Zilla. Hy 
spog teenoor hulle met die moorde wat hy 
gepleeg het, wat die van Kain oortref.
Set word vir Adam en Eva gebore. 

Ander paradysstories.

Die Summeriers vertel die paradysverhaal 
van ‘n rein en helder land. Die land se naam 
was Dilmoen. Dilmoen was geleë aan die 
kus van die Persiese golf (maw die Ooste) 
die god van water het soet water uit die 
aarde laat opkom (mis ?) Die moedergodin 
skenk sonder smarte geboorte  aan godinne 

wat plante laat opskiet. Die god van water 
eet hulle egter op. nou vervloek die 
moedergodin hom, soda thy siek word. Een 
van sy siek liggaamsdele is ‘n rib. 

Dilmoen is ‘n godetuin en nie bedoel vir 
mense nie. 

  ONS MOET NIE DIE GEDAGTE KRY DAT GOD 
HIER AS ‘N POTTEBAKKER OPTREEN EN ‘N 
KLEIPOT GEMAAK HET NIE. NEE. HY 
OPENBAAR HOM AS SKEPPER, FORMEERDER 
EN MAKER VAN ISRAEL.

  GOD HET OORSPRONKLIK VIRDIE MENS ‘N 
PLEK GEMAAK RYKER EN EN MEER 
AANGENAAM AS ENIGIETS ANDERS – 
PARADYS. DAAR WAS 2 BOME IN DIE MIDDEL 
VAN DIE TUIN – DIE BOOM VAN KENNIS EN DIE 
BOOM VAN LEWE. VAN HIERDIE BOME MAG 
DIE MENS NIE GEëET HET NIE. DIT IS WAT ONS 
NOEM DIE PROEFGEBOD.

Volgende Maande:
Noag en die vloed
Nue nuwe Mensheid
Betekenis

Die verhaal van Adam en Eva - die 1e mense



Projekte
WORS / MAALVLEIS

Wors en maalvleis kan die volgende dae 
gekoop word:

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:

Helena Kriel: 083 235 9349 of
Maarten Olivier: 083 204 3839 

Kontak Besonderhede:
Gemeente E-pos adres:
bergsignhk@gmail.com

Kantoor Ure:
Woensdae: 07:30 - 12:00

17:00 - 18:00
Vrydae: 07:30 - 12:00

Begrafnisse:

Kontakpersoon:
Diaken Tina vd Schyff
Sel Nr:  078 682 7093

Sameroeptster:
Diaken San Faber
Tel Nr:  012 379 8544

Indien U enige bydrae het vir die Bergsig 
Lantern, e-pos dit gerus na die gemeente se e-pos 
adres:  bergsignhk@gmail.com.

CHARCOAL

Charcoal is te koop teen ‘n speciale 
aanbod van R25.00 per sak. 

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:

Jack vd Schyff: 072 468 7839

BROOD OP DIE 
WATERPROJEK

Ons vra groot asseblief vir elkeen van u 
se hulp.

Die kleinste bydrae maak die grootste 
verskil.  

Help ons met kos, om diegene te help, 
wat in die koue winter sonder kos moet 
gaan.

Enige nie-bederfbare voedse, toiletware 
en skoonmaak middels.

Elmarie Gous: 082 337 0747Gebeure
Vrydag 1 Julie - Diaken verkope
Maandag 4 Julie - Doop Kategese
Woendsdag 6 Julie - Sangdienswergroep vergadering 19:00
Maandag 18 Julie - Skole Open
Saterdag 30 Julie - Antieke Jeug se Sokkie



Beplanning Kwartaal 3
18 Julie 2016 - Skole Open

Bywoning en evaluering
Kategese moet gereeld by die Kategese wees.  
Vir alle gr. 9, 10, en 11 kategese word ‘n 
minimum van 60% bywoning per jaar vereis 
en alle evaluering in gr. 9, 10 en 11 moet 
gedoen wees om belydenis van geloof te kan 
aflê.

Evaluering vir gr. 4 – 11 sal elke tweede laaste 
Sondag van ‘n kwartaal plaasvind.  Kategese 
wie nie die evaluering voltooi nie, asook 
kategese wie se bywoning nie na wense is nie 
sal deur die ouderlinge met die kategees se 
ouers opgevolg word.  Graad 1, 2 en 3 word 
deurlopend elke Sondag geevalueer.

Briewe/SMS/E-pos
Alle briewe sal elektronies na u as ouer 
uitgaan.  Indien u nog nie die onderstaande 
vorm ingevul het nie, voltooi asb. en stuur so 
gou moontlik terug na Lynette van Tonder 
deur dit Sondae by haar in te handig of per e-
pos na vantonder.lynette@yahoo.com.  Indien 
u nie ‘n e-pos adres het nie, sal daar ook harde 
kopieë van die briewe beskikbaar wees.

Kategese kamp
Hierdie jaar hou ons weer kategese kamp by 
Die Hoekie vanaf 23-25 September 2016. 
Ons sien vreeslik uit!  Die kampe beloop R 
300 - 00 per kategees en kan in paaiemente  
of eenmalig betaal word.  Maak jou gereed 
om in September-maand 'n FEES te hê!

•Navrae:
Lynette van Tonder 084 499 9660

Die Vrywaringsbrief en gedragskode vir die 
2016 Kategese kamp kan afgelaai word by 
www.nhkbergsig.co.za

Die lys van benodigdhede kan ook op die 
webtuiste afgelaai word onder die 
kampbrief.

Facebookblad
Sluit aan by ons facebookblad om op hoogte 
te bly met wat in die kategese aangaan, 

asook om terugvoer te kry.  As jy die 
kategese se blad wil “join” stuur ‘n “friend 
request”aan NHK Bergsig Kategese en ons 
“accept” jou.
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http://www.nhkbergsig.co.za/

