
Personeelkamer Opening

12. Paasfees 1

Gen 2:8 Ook het die Here ‘n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat Hy 
gevorm het, ‘n plek gegee.

Luk 22: 44 .......en Hy het met groter inspanning gebid, en Sy sweet het geword soos 
bloeddruppels wat op die grond val.

Wanneer ek na hierdie foto kyk, na die handewerk van God, draai my gedagtes na die tuin 
van Eden....die wonderdskone tuin waar die bestaan van die mens begin het! God het dit 
met liefde geskep soos Hy ook die mens gevorm, geskep het!  

Maar in hierdie tuin verbreek Adam, die eerste mens, sy innige verhouding met God, en 
verloor die mensdom sy onsterflikheid.  Hierdie pragtige tuin word die tuin van rebellie 
teen God, van ongehoorsaamheid en doodvonnis!

Die Woord van God praat ook van ‘n ander tuin ......die tuin van Getsemane, die tuin van 
gehoorsaamheid, lyding en onderworpenheid, van vryspraak.

Naby die olyfpers daar tussen die olyfbome van Getsemane  het ons Gestuurde Verlosser, 
Jesus Christus, geworstel."  Sy sweet en bloed van angs en ontsetting, is uit Sy liggaam 
gepers om die skade, wat in die tuin van Eden aangerig is, te herstel!

Hy het Homself vrywiliglik aangebied om mishandel te word, verloën te word, verraai te 
word deur ‘n Judaskus, om te sterf aan ‘n kruis sodat ek en jy vir ewig kan lewe!

En ek en jy??  

Ons praat deesdae ‘n taal van wanhoop asof ons Vader dood is. Ons praat, dink en tree op 
saam met die wêreld.  

Ons aanvaar gedwee, soos’ n stom skaap, dit wat deur die wêreld na ons kant gegooi word:

Goddiens uit die skole en staatsinstellings; buite die kerk leef ons saam met die wêreld.  
Ons deel in sy genot, lag saam oor die vieslike grappe?  
En ons wys met die vinger na Judas?   

Ons blameer Satan omdat ons toegee aan sy versoekings en sonde.....terwyl ek leef in 
ongehoorsaamheid aan God, uit eie vrye wil!   



En ek kyk weer na die prag van die natuur, die blomme en ek besef :  Was dit nie vir die 
gehoorsamheid van Christus nie, het ons nog vandag steeds onder die vloek van 
ongehoorsaamheid in die tuin van Eden geleef!!

Dankie, my Here, vir elke  blom en blaar! Dankie, my Verlosser, U wat my siel tussen U 
deurboorde hande vashou en bewaar!! 

Hoe wonderlik Sy liefde vir my!!!  Seën in oorvloed!


