BASISLITURGIE VIR DIE SEISOEN VAN DIE SKEPPING
Inleiding

skepping sal saamleef. En as “gimnasium” van die
Christelike lewe is die erediens die plek waar hierdie
lewe raakgesien en ingeoefen moet word.

Om spesiaal te fokus op die skepping in ons eredienste is
’n navolging van eeue oue tradisies in die Christelike
godsdiens. Die geweldige ekologiese krisis dwing die
welsyn van die skepping nie net aan ons aandag op nie,
maar help ons ook om die ou tradisies weer nuut te
ontdek en na te volg. Beide die Oosters Ortodokse en die
Fransiskaanse tradisies uit die Rooms-Katolieke Kerk
het vir honderde jare al ’n sensitiwiteit vir die skepping.
’n Ander Christelike tradisie wat ons help om die
skepping geïntegreerd deel te maak van ons alledaagse
lewe (die liturgie van die lewe) is die Keltiese tradisie. In
hierdie tradisie is die skepping nie die stokperdjie van ’n
groep nie en ook nie ’n tema wat soms aandag kry nie,
maar ’n wesensdeel van die Christelike lewe. Die
basisliturgie wat hier aangebied word is gebaseer op die
Maandagoggend-liturgie van die Keltiese Gebedeboek:
Gebedsritmes (Volume 1).

Daar is talle elemente in elke erediens wat die skepping
spontaan teenwoordig maak. Ons hoef dus niks spesiaals
of buitengewoon te doen om op die skepping te fokus
nie. Ons moet net sensitief raak vir en aandag gee aan dit
wat reeds daar is. Daar is voor die hand liggende
elemente soos die water by die doop en die brood/
wyn/druiwesap by die nagmaal. Daar is ook elemente
wat wesenlik is, maar wat ons meesal nie opmerk nie:
die lig wat deur sonlig of ander bronne die
erediensruimte verlig; rangskikkings of plante wat die
planteryk verteenwoordig en lug wat deur oop vensters
of lugreëlaars seker maak dat ons kan asemhaal. Baie
gemeentes het die gebruik om kerse te brand. In die
kerse is vuur ook aanwesig. Die natuur is die konteks
waarbinne ons lewe – dus ook aanbid. Die erediens moet
ons help om dit te verstaan – nie by geleentheid nie,
maar deurgaans. Die hou van ’n “Seisoen van die
Skepping” is egter ’n goeie begin.

Die ideaal is nie ten diepste ’n “Seisoen van die
Skepping” nie, maar ’n 365-dae-lewe waarin Christene
bewustelik en sensitief in liefde met die res van die
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Die medewerkers aan hierdie seisoen het ooreengekom dat die fokustekste saam baie aktueel is vir die
verbruikerskultuur wat die leefwyse van die meeste mense kenmerk. Dit is juis hierdie kultuur wat ook grootliks
verantwoordelik is vir die ekologiese krisis wat ons beleef (vgl die artikel van Ernst Conradie net na die
basisliturgie). Ons preekstudies probeer dus doelbewus die volgende vraag beantwoord: “Hoe leef dissipels van
Jesus Christus radikaal gehoorsaam in ’n kultuur van verbruik?” Die fokustekste bied onder andere die metafoor
van huishouding aan as beeld waarbinne ons oor die tekste nadink. ’n Verbruikerskultuur kenmerk ons menslike
huishouding op aarde. Wat kenmerk God se huishouding? En hoe moet kinders van God se huishouding
(navolgers van Jesus Christus) in ’n verbruikerskultuur lewe? Lukas 14:25-32 fokus op wat dit beteken om ’n
dissipel van Jesus Christus te wees – met ander woorde: Wat dit beteken om aan God te behoort. In die eerste
brief aan Timoteus gaan dit om die aanleer van die regte gedrag in die gemeente. Die skrywer van die brief
noem die gemeente “die huisgesin van God” wat “die draer en beskermer van die waarheid” is (1 Tim 3:15).
Ons bied ons preekstudies as eenheid aan onder die volgende hooftema: “Die evangelie vir dissipels van Jesus
Christus in ’n kultuur van verbruik.” Die fokustekste bied aan elke Sondag in dié seisoen die volgende
subtemas:
 Lukas 14:25-32 – Wie deel word van God se huishouding (dissipel is) moet leer om prys te gee.
 1 Timoteus 1:12-17 – God se huishouding is ’n saak van genade, geloof en liefde.
 1 Timoteus 2:1-7
God se huishouding is inklusief.
 1 Timoteus 6:6-19 – Lede van God se huishouding is tevrede met en by God.

Tydseie kenmerke
Hier herhaal ek graag wat André Bartlett in die Woord en Fees riglyne vir 2012/2013 geskryf het en vul dit hier
en daar aan.
Kleure
Blou, bruin, wit, groen en rooi.
Gedagtes om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer
 Op elkeen van die vyf Sondae kan agtereenvolgens simbole soos ’n glasbak met water, erdebak met grond,
’n aantal brandende kerse en ’n massa veel-kleurige blomme op die nagmaaltafel geplaas word.
 Gedeeltes van die liturgie soos die begin of einde (of die volledige erediens) kan in die buitelug gevier word.
 Indien ’n erediens spesifiek op bewusmaking van ekologiese kwessies gemik is, kan daar swart sakke
uitgedeel word met die versoek dat lidmate dit gedurende hierdie tyd sal gebruik om rommel in hulle
omgewing op te ruim.
 Herwinningshouers kan op die kerkterrein geplaas word sodat lidmate herwinbare afval daarin kan plaas. Dit
kan baie sinvol as projek deur die kinders in die gemeente aangepak word.
 Blomme en ander produkte uit die natuur kan prominent in die liturgiese ruimte vertoon word, asook
negatiewe beelde soos ’n uitgebrande stomp.
 Inligting aangaande spesifieke projekte kan tydens ’n omgewingsdiens gekommunikeer word.
Feesdae
Assisi-dag (4 Okt) wat sy oorsprong vind in die skeppingsfokus van die lewe en werk van Fransiskus van
Assisi, kan aan een van die Sondae in die Seisoen van die Skepping gekoppel word. In verskillende kerke en
kontekste word verskeie ander dae ook vir aspekte van die skepping gereserveer, byvoorbeeld die Wêrelddag vir
Water (22 Maart), Wêreldomgewingsdag (5 Junie) Boomdag (5 September) en Wêreldkosdag (16 Oktober).

Diensorde
GOD VERSAMEL ONS VOOR HOM
Aanvangswoord
Voorganger: God van die lewe, dit is U wat die dag roep om te breek
en wat ons roep om saam met U te skep.
Gemeente: U is die Rots uit wie die aarde gevorm is.
U is die voedsel waarvan alle siele lewe.
U is die kragbron uit wie alle energie vloei.
U is die oorsprong van alles wat daar is.
Danksegging
Lees die psalm van die dag of gebruik die volgende danksegging.
Eerste leser:

Skepper-God, hoe groot is U!
U beklee U met lig.
U het die hemelkoepel soos ’n tent oop gespan.
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Tweede leser:

Winde is u boodskappers.
Vlamme is u dienaars.
U laat dit reën sodat ons kan eet.

Eerste leser:

Hoe talryk is u werke, o God.
In wysheid het U alles gemaak.

Tweede leser:

Die aarde is vol van wat U gemaak het,
die see, groot en wyd,
wemel van diere, klein en groot.
Hulle is almal van U afhanklik.
U gee hulle kos op die regte tyd.
U gee die lewensasem en daar is lewe.
Ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit.

Eerste leser:

Mag u heerlikheid nooit ophou nie.
Mag U vir altyd bly wees oor wat U gemaak het.

Tweede leser:

Mag ons gedagtes altyd aan U plesier gee.
Mag ons altyd in U vreugde hê.

Lied oor die heerlikheid van die skepping
Voorganger: Vir grond en see en lug in die harmonie van kleure
sê ons dankie, o God.
Voorganger: Vir die asem van die Ewige wat deur ons aardse bestaan waai,
Gemeente: sê ons dankie, o God.
Voorganger Dat U u oneindige heerlikheid in ons tydelikheid kom uitstort,
Gemeente: sê ons dankie, o God.
Voorganger Vir die glansryke natuur,
diere wat groei,
gesaaides wat ontkiem,
voëls wat sing,
die energie van die stad,
Gemeente: sê ons dankie, o God.
Voorganger: Vir Hom wat U gestuur het om ons te herstel toe ons uit die goedheid van u skepping geval het,
Gemeente: sê ons dankie, o God.
Voorganger Vir u Gees wat oor die onstuimige waters van ons lewe waai, en so vir ons heling en rus bring,
Gemeente: sê ons dankie, o God.
Voorganger
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

Dat U ons seën deur ons lewe volgens die ritme van u getye te laat vloei,
sê ons dankie, o God.
Dat U elkeen van ons in die wentelbaan van U liefde plaas – soos die sterre in die hemelruim,
sê ons dankie, o God.
Amen (uit Ps 104).

DIENS VAN DIE WATER
Die sakramentele simbole (water, brood en wyn) verseker elke keer as ons dit gebruik dat die skepping as draer
en fasiliteerder van die evangelie in die erediens teenwoordig is. Die Seisoen van die Skepping help ons om dit
doelbewus aan te dui en toe te eien. Die bediening van die doop gee aan ons die geleentheid om aan te dui hoe
water draer is van God se genadige liefde. Dit is noodsaaklik om raak te sien dat water as voorwaarde vir lewe
nie net in die doop getuie van God is nie, maar ook in ons alledaagse gebruik daarvan.
DIENS VAN DIE WOORD
Skriflesing
Die lesing uit die Ou Testament vir die dag.
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Skuldbelydenis
Voorganger Skepper en Verlosser,
ons het die aarde uitgebuit vir selfsugtige redes,
ons rug gedraai op die natuurlike siklusse van die lewe
en vergeet dat ons u verteenwoordigers is.
Daarom word die grond onvrugbaar,
word die lug en water vuil,
verdwyn spesies
en verloor mense hulle menslikheid.
Met berou kom ons na U toe.
Daar kan ’n oomblik van stilte volg, spontane gebed, musiek/sang van berou of die volgende belydenis. Die
gebede kan op spesifieke sake fokus van lyding in die skepping in die omgewing van die gemeente (bv
renosterstropery en waterbesoedeling).
Voorganger: Here, wees genadig.
Gemeente: Christus, wees genadig.
Voorganger: Here, wees genadig.
Skriflesing
Die teks uit die evangelie en fokusteks vir die dag word gelees.
Geloofsbelydenis
Ek glo, God Drie-enig,
dat U die ewige Skepper is van alle lewe.
Ek glo, God Drie-enig,
dat U die ewige Vader van liefde is.
Ek glo, o Here en God van alle mense,
dat U die Skepper is van die hemele daarbo.
Ek glo, o Here en God van alle mense,
dat U my siel gemaak het en die patroon daarvan vasgelê het. Amen.
Prediking/Oordenking
Antwoord op die prediking deur ’n lied te laat sing.

DIENS VAN DIE TAFEL
Net soos in die doop gebruik Christus aardse skeppingselemente in die nagmaal om draers en fasiliteerders van
God se genadige liefde te wees. Nie net om ons te help om die evangelie beter te verstaan en ons geloof te
versterk nie, maar ook om ons te help om alle kos en drank te ontvang as heilige ontmoetings met God self.
Water, brood en wyn is nie net in die sakramente “heilige goed” nie, maar ook daarbuite. Die sakramente help
ons om ook nuut na God se skepping te kyk en om met verwondering en respek daarmee om te gaan.
Voorbidding
Bid een of meer van die volgende gebede.
Voorganger: Dit weet ons:
Die aarde behoort nie aan ons nie.
Leser:
Die aarde behoort aan God en so ook alle mense.
Voorganger: Dit weet ons:
Ons het nie die web van die lewe geweef nie.
Leser:
Die aarde behoort aan God en so ook alles wat asemhaal.
Voorganger: Wat ook al met die aarde gebeur,
gebeur met die seuns en dogters van die aarde.
Leser:
Die aarde behoort aan God en só sal ons dit dien.
Seën alle werk wat vandag gedoen word
om die menslike familie te voed, te klee en te huisves;
om te kan reis en wysheid te bekom,
om te kommunikeer en handel te dryf,
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om kuns te beoefen en die lewe te vier.
Mag alles u heerlikheid weerkaats.
Voorganger: Here, u wat vir alles sorg soos ’n Vader;
Ons wy aan u die waters en die woude,
die grond en die lug,
die plante en die diere,
die tegnologie en die tekstiele van die wêreld.
Gemeente: Mag ons rentmeesters wees van u skepping
tot verheerliking van U
en tot die voordeel van ons nageslag.
Leser:

Werker Christus, as ons ons werkplek binnegaan,
help ons om u teenwoordigheid daar raak te sien.
Rus ons toe om u vrede en volmaakte orde te bring.
Herinner ons om u heerskappy te erken oor alles wat ons daar doen, dink en besluit.
Skenk aan ons ’n onuitputlike voorraad waarheid en skoonheid om mee te werk.

In afhanklikheid van die God van lewe
mag ons die kosbare aarde koester:
die aarde van die Vader van die lewe,
die aarde van die Seun van die liefde,
die aarde van die Gees wat heilig maak.
In afhanklikheid van die God van lewe
mag ons lewens vandag geseënd wees:
die seën van die Vader van die lewe,
die seën van die Seun van die liefde,
die seën van die Gees wat heilig maak.

UITSENDING
Sang
Seën
Die Here seën die hemelruim bokant ons,
die aarde onderkant ons,
sy beeld diep binne-in ons,
en die dag uitgestrek voor ons. Amen.
(Gebaseer op The Celtic Prayer Book 2003, Volume One, Monday Morning Prayer, geskryf deur Ray Simpson
met die vriendelike toestemming van Kevin Mayhew Ltd.)
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