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Aangezien de Bijbel spreekt over de zichtbare en de onzichtbare dingen, mogen
wij dus nadenken over de stoffelijke en de onstoffelijke dingen. Echter, men moet
wel bedenken dat bijv. wiskundige formules waar de mensen mee werken, niet in
de Bijbel terug te vinden zijn. De Bijbel is geen menselijk maar een goddelijk
leerboek. Volgens Paulus zien wij nu door een spiegel in raadselen, maar zullen
wij straks pas kennen zoals wij gekend zijn (1 Kor. 13:12). Daarom blijft al ons
denken en doen beperkt mensenwerk. Maar dat wil niet zeggen dat het niet
verhelderend kan zijn en geen nut heeft.
Wij moeten de dingen goed onderscheiden: in de Bijbel komt bijv. het koken voor,
maar de Bijbel leert ons niet koken; ook geeft de Bijbel geen recepten. Maar de
Heer Jezus wil ons helpen en kracht geven om een leven te leiden tot Zijn eer en
tot nut van de ander. Als je wilt leren koken, moet je dus niet in de eerste plaats
bij de Bijbel zijn, maar bij de praktische wijsheid die God in de natuur heeft
gelegd. Soms zegt men dan ook dat God niet alleen de Bijbel als Zijn Woord heeft
gegeven, maar eveneens de schepping als Zijn boek om in te lezen! Zo zegt
Paulus: “Leert ook de natuur zelf u niet (...)” (1 Kor. 11:14, 15).
Hoewel de natuur ons vele dingen leert, die in de loop van duizenden jaren de
culturen van de wereld hebben gestempeld, van kookkunst tot
ruimtevaarttechniek toe, is het voor hen die God liefhebben en Christus’ komst
verwachten zo, dat Gods Woord de eerste plaats inneemt. De schepping is voor
ons uiteindelijk een gebroken en gevallen werkelijkheid, die aan de
vruchteloosheid onderworpen is. Wij leven in een wereld, waarvan geldt dat
Satan de god van de tegenwoordige boze eeuw is; hij is de overste van deze
wereld (kosmos in het Grieks, of universum in het Latijn). Zo blijkt dan ook dat de
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modernste technieken van de Romeinen slechts ertoe dienden hun god, de
duivel, te vereren. Het Colosseum bijvoorbeeld in Rome is een voorbeeld voor de
constructie van arena’s tot op de dag van vandaag, zo knap was die uitvinding. Ze
diende echter tot het vermaak van mensen met een verdorven smaak. Je kunt wel
stellen dat de Romeinen zelf de barbaren waren en niet de volken die hen lastig
vielen, zoals de Germanen en anderen. Onze voorgangers in het geloof, de
broeders en zusters van het Smyrna tijdperk (de tweede brief van Johannes in
Openbaring 2 en 3), werden daar opgeofferd voor het plezier van de burgers van
die wereldstad. Daarom verwachten wij ook een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde.
Wat de technieken aangaat, van het koken tot en met de ruimtevaart, ze behoren
tot de dingen van de wereld (kosmos of universum). Maar als gelovigen zijn wij
ook ertoe geroepen de dingen van boven te bedenken, waar onze Heer is, en niet
in de eerste plaats de dingen van de aarde. Bedenk daarom bij elke studie dat
menselijke kennis, gebaseerd op de natuur, deel uitmaakt van de oude, gevallen
schepping en dat de wereld beheerst wordt door de tegenstander, de vorst van
de duisternis. Ook christelijke scholen en universiteiten ontkomen niet aan zijn
invloed. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt Paulus.
God spot zelfs met de wijsheid van deze wereld, zegt Paulus ook: “Want er staat
geschreven: ‘Die de wijzen vangt in hun sluwheid’” (1 Kor. 3:19. Wij zouden
zeggen: Hij verslaat ze met hun eigen wapen! En zo zie je en hoor je dat de grote
verhalen en filosofieën elkaar opvolgen, en dat elke filosoof zichzelf het
belangrijkst vindt, om telkens weer letterlijk in het graf terecht te komen en
vergeten te worden. Denkers hebben de neiging om veel te absoluut bezig te zijn.
De denkschema’s van deze wereld gaan voorbij, wie echter voor Christus leeft,
blijft tot in eeuwigheid.
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