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De aanleiding voor deze uitgave over de 
scheppingsleer zijn twee artikelen in het 
Reformatorisch Dagblad, resp. van 22 en van 25 
september 2015. Het eerste artikel is een interview 
met Els van Dijk, directeur van de Evangelische 
Hogeschool (EH) in Amersfoort. Het artikel kopt: 
“EH biedt ruimte aan schepping én evolutie” (zie 
bijlage I). Het tweede artikel is een verslag van 
een symposium op de EH ter gelegenheid van een 
kinderboek, waarin wordt verteld dat God de wereld 
heeft geschapen door middel van evolutie. Het boek 
is geschreven door kinderboekenschrijfster Corien 
Oranje, met medewerking van nanobioloog Cees 
Dekker. Dat artikel kopt: “Jeugdboek gepresenteerd 
over ontstaan van wereld” (zie bijlage II).

De misleidende idee dat God het universum heeft 
gemaakt met gebruikmaking van evolutie, ook wel 
theïstische evolutie genoemd, is niet nieuw. Wel 
nieuw is dat de christelijke EH plaats inruimt voor 
deze misleidende informatie waar het over de 
schepping gaat. De waarheid dat God in zes dagen 
de hemel en de aarde heeft geschapen, waarop de 
EH altijd krachtig heeft ingezet, staat voor deze 
hogeschool niet langer als een paal boven water. 
Ook nieuw, en nog misleidender, is dat een bekende 
schrijfster van christelijke kinderboeken deze 
zogenaamde informatie als waarheid in vertelvorm 
aan kinderen van christelijke gezinnen voorschotelt. 
Dit vraagt om een duidelijke reactie vanuit het 
Woord van God. Onze kinderen en kleinkinderen 
lopen gevaar te worden vergiftigd in hun geloof. 

Cees Dekker vond dat kinderboek nodig. Zijn 
argument, aldus het artikel, is dat jongeren 
tijdens hun studie ontdekken dat evolutie heeft 
plaatsgehad (!) en dat ze soms van hun geloof 
afvallen. De wrange werkelijkheid is dat kinderen 
door dit boek van het geloof worden afgehouden, 
waardoor ze er later niet meer vanaf hoeven 
te vallen. Paulus schrijft aan Timoteüs dat het 
precies andersom is: “Timoteüs, bewaar het [jou] 
toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het 

ongoddelijk gezwets en [de] tegenstellingen van de 
ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen zijn, 
door die te belijden, van het geloof afgedwaald”  
(1 Tim. 6:20-21). 

In deze uitgave willen we eerbiedig naar 
God luisteren om van Hem te horen hoe 
Hij de wereld heeft geschapen. Daarover 
vertelt Hij op de eerste bladzijden van 
Zijn Woord, de Bijbel. Wie Hem op 
Zijn Woord gelooft, heeft ‘de weten-
schap’ niet nodig om te begrijpen wat 
Hij bedoelt. Zijn Woord is alleen te 
begrijpen door mensen die door 
berouw over hun zonden en ge-
loof in het verzoeningswerk van 
Christus kinderen van God zijn 
geworden. Zij hebben de Hei-
lige Geest ontvangen en Die 
leidt hen in de hele waar-
heid (Joh. 16:13), dus ook 
de waarheid, dat is de 
werkelijkheid, over het 
ontstaan van de we-
reld. De Heilige Geest 
maakt ons de beteke-
nis van Gods Woord 
duidelijk, niet ‘de 
wetenschap’. 

Ga terug

Ger de Koning
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Het citaat 
van Els van 

Dijk aan het 
eind van het 

tweede artikel 
toont waar het 

fout zit: ‘De Bijbel 
is bedoeld om ons 

onder de indruk van 
God te brengen, de 

wetenschap om de wer-
kelijkheid te verklaren.’ 

Dit is een valse tegenstel-
ling. Het komt erop neer 

dat we de intelligentie of het 
verstand van de wetenschap-

pers nodig hebben om de Bij-
bel te begrijpen. Dat er nog wat 

probleempjes moeten worden 
opgelost omdat de wetenschap 

daarop nog geen antwoord heeft, 
is slechts een kwestie van tijd. Een 

beetje geduld en ook daarop komt 
wel een antwoord. 

Een voorproef van wat voor soort 
antwoorden we kunnen verwachten, 

geeft theoloog Reinier Sonneveld in zijn 
antwoord op enkele van die ‘probleempjes’. 

Op de vraag waar de dood en het kwaad 
vandaan komen, antwoordt hij: ‘Ik weet niet 

of er een zondeval geweest is.’ En op de vraag 
of Adam en Eva wel historisch zijn, reageert hij: 

‘Een optie is dat Adam en Eva een groep mensen 
zijn geweest die gefaald hebben.’ Kijk, dit zijn 

antwoorden waar je wat aan hebt, maar dan wel 
om de onzinnigheid van de evolutietheorie mee aan 
te tonen. 

Hoeveel gekker moet of kan het nog worden? 
Alsof we voor het kennen van de werkelijkheid 
niet bij God en Zijn Woord terecht kunnen, maar 
daarvoor bij ‘de wetenschap’ moeten zijn. En wat is 
trouwens ‘de wetenschap’? De wetenschap bestaat 

doordat wetenschappers hun bevindingen ten beste 
geven. Bepalend voor hun visie op het (ontstaan 
van het) leven in het algemeen en van de mens in 
het bijzonder, is hun visie op God en Zijn Woord. 
Buigen zij eerbiedig voor Gods Woord, of voor 
het verstand van de mens dat van nature door de 
zonde verduisterd is (Ef. 4:17-18)?

Deze uitgave is geschreven voor onze kinderen 
en kleinkinderen, opdat ze niet ten prooi zullen 
vallen aan dergelijke dwaalleer ten aanzien van 
Gods scheppingswerk. Wie in twijfel trekt of zelfs 
loochent dat God de hemel en de aarde in zes 
dagen heeft geschapen, en een eigen verklaring 
bedenkt voor de wijze waarop alles is ontstaan, 
ondergraaft de waarheid van Gods Woord. Het 
doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen van 
de dingen die God ons in Zijn Woord heeft laten 
zien, is een opdracht en een plicht: “Alleen, wees op 
uw hoede en neem uzelf zeer in acht! Anders vergeet u 
de dingen die uw ogen gezien hebben, en anders wijken 
ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw 
kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken” (Deut. 
4:9). Aan die opdracht willen we graag voldoen 
door de publicatie van een aantal artikelen over 
dit onderwerp van de hand van diverse, betrokken 
schrijvers.

Een overtuigde aanhanger van de evolutietheorie 
zullen we niet kunnen overtuigen. Iemand die 
gelooft dat God de wereld in zes dagen heeft 
geschapen, hoeven we niet te overtuigen. Maar er 
is een categorie die twijfelt. Wie tot deze categorie 
behoort, willen we helpen de enig juiste keus te 
maken. Tegelijk willen we God niet beperken in Zijn 
genade, die Hij ook aan de overtuigde aanhanger 
van de evolutietheorie kan bewijzen. God zegt tegen 
ons dat we “dwaze en ongerijmde twistvragen moeten 
verwerpen” en niet moeten twisten, maar vriendelijk 
moeten zijn voor allen, “geschikt om te leren, 
verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid 
terechtwijzend; misschien geeft God hun bekering om 
[de] waarheid te erkennen en weer ontnuchterd te 
worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen 
zijn, om zijn wil te doen” (2 Tim. 2:23-26). 

Met een vurig gebed tot God in ons hart om Zijn 
kracht in onze zwakke bewoordingen te leggen en 
het geschrevene te zegenen, bieden we 
de lezer deze speciale uitgave aan.
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Het scheppingsbericht
Genesis 1 en 2 zijn geen tegenstrijdige 
scheppingsverhalen, maar ze vullen elkaar aan. 
Genesis 1 beschrijft hoe de schepping werd 
toebereid voor de mens, die ten slotte als het 
hoofd en de kroon van Gods schepping op het 
toneel verscheen. Genesis 2 neemt de schepping 
van de mens als uitgangspunt voor een nadere 
beschrijving van de verschillende relaties waarin hij 
was geplaatst:

1. de betrekking van de mens tot de Schepper;
2. de relatie met de hem omringende schepping;
3. de relatie met de schepselen waarover hij 

moest regeren;
4. zijn verhouding tot de vrouw die hem in dit 

alles terzijde werd gesteld.

De naam Adam is verwant met het woord ‘(rode) 
aarde’ (adama), want de mens werd geformeerd 
van stof uit de aardbodem. Eva kreeg haar naam 
pas nà de zondeval; vóór de val noemde Adam 
haar Manninne (isjah), omdat zij was genomen uit 
de man (isj) (2:23; 3:20). Zij was zowel de partner 
die bij Adam paste, alsook de moeder van het 
menselijk geslacht, de ‘moeder van alle levenden’ 
(Eva betekent: ‘levende’ of ‘levenwekster’). 

De schepping van de mens vond als laatste 

handeling van God plaats op de zesde dag, dus nadat 
heel het domein waarover hij moest heersen in 
gereedheid was gebracht. De zes scheppingsdagen 
vallen uiteen in twee reeksen van drie dagen, die 
een onderlinge parallel vertonen:

1. Op de eerste dag werd het licht tevoorschijn 
geroepen; op de vierde dag kregen de 
lichtdragers hun ‘aanstelling’.

2. Op de tweede dag maakte het uitspansel (of: 
firmament) scheiding tussen de wateren onder 
en boven de hemelkoepel; op de vijfde dag 
wemelden de wateren van levende wezens en 
vloog het gevogelte langs het uitspansel.

3. Op de derde dag werd het droge, de aarde, 
toebereid; terwijl op de zesde dag de 
aardbewoners werden geschapen.

Het eerste drietal dagen heeft dus betrekking 
op de verschillende domeinen of sferen van de 
schepping (hemel, zee en aarde), terwijl het tweede 
drietal dagen zich bezighoudt met de bewoners of 
regeerders in deze domeinen.

Adam en Christus, en de 
nieuwe schepping

De mens, die naar Gods beeld en gelijkenis was 

Hugo Bouter

‘En God zag alles wat Hij 
gemaakt had, en zie, het 

was zeer goed’ (Gen. 1:31).
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geschapen, ontving universele heerschappij. Adam 
moest optreden als Gods vertegenwoordiger 
op aarde, als ‘onderkoning’ over al de werken van 
Gods handen (Ps. 8:7). In Christus, de láátste Adam, 
zal dit plan van God uiteindelijk worden vervuld  
(1 Kor. 15:27; Ef. 1:22; Hebr. 2:6-8). 

Zoals God in Genesis 1 toewerkte naar de 
schepping van de mens als het hoofd over al de 
werken van Zijn handen, zo werkt Hij sinds de val 
van de eerste mens toe naar het moment waarop 
alle dingen zullen worden onderworpen aan de 
tweede Mens, de Heer uit de hemel (Joh. 5:17). Het 
resultaat van Gods werk is de rust van de zevende 
dag, de sabbat: een voorafschaduwing van de rust 
van het Vrederijk dat zal overgaan in de eeuwige 
toestand, waarin God zal zijn alles in allen (1 Kor. 
15:25-28; Hebr. 4:9-10).

Daarom wijst de eerste schepping heen naar 
Gods níeuwe schepping, waarvan de gelovigen nu 
de eerste vruchten zijn (2 Kor. 5:17; Ef. 2:10; Kol. 
3:10; Jak. 1:18; 2 Petr. 3:13; Openb. 21:1-7). Er valt 
ook een lijn te trekken van de voltooiing van de 
eerste schepping naar de totstandbrenging van 
de nieuwe schepping, en die lijn loopt via Golgota 
waar de Heiland de woorden heeft uitgeroepen: 
“Het is volbracht” (Gen. 2:1-3; Joh. 19:28-30; Openb. 
21:6). Zijn volbrachte werk is de grondslag van de 
nieuwe schepping en de verzoening van alle dingen, 
hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de 
hemelen (Kol. 1:19-20).

Naast het woord ‘voltooien’ of ‘volbrengen’ vinden 
we in het scheppingsverhaal ook de woorden 
‘maken’, ‘formeren’ en ‘scheppen’. Het woord 
scheppen wordt hier alleen gebruikt voor het 
oorspronkelijke begin van hemel en aarde, voor 
de creatie van het bezielde leven, en met name 
voor de schepping van de mens (1:1, 21, 27). De 
woorden maken en formeren wijzen op het 
vormgeven van reeds aanwezige materie. De 
oorspronkelijke schepping van de materie uit het 
niet waarneembare ligt besloten in Genesis 1:1 (zie 
in dit verband ook Ps. 33:6, 9; Rom. 4:17b; Hebr. 
11:3; 2 Petr. 3:5).

Verder is er overeenkomst tussen het ‘begin’ van 
Genesis 1:1 en het ‘begin’ van Johannes 1:1-2, maar 
er zijn ook verschillen. Het begin waar Johannes op 
doelt, gaat terug tot wat men soms noemt de ‘stille 
eeuwigheid’. Hier worden wij verplaatst naar dat 

wat in het begin bij God was. Genesis 1:1 markeert 
echter het begin van tijd, ruimte en materie. Hier 
zien wij de werkzaamheid van het eeuwige Woord 
bij de aanvang van ruimte en tijd, want dóór Hem 
zijn alle dingen geworden (Joh. 1:3).

Zoals de eerste schepping tot stand kwam door 
de werking van Woord én Geest, zo is dat ook 
het geval met de herschepping. God schiep en 
formeerde door middel van het Woord (vgl. het 
telkens herhaalde “En God zei” in Gen. 1), maar ook 
door de Geest (vgl. Gen. 1:2; Ps. 104:30). Dit werk 
vindt zijn tegenhanger in de nieuwe schepping, 
want de nieuwe geboorte vindt plaats door de 
reinigende en levenwekkende kracht van Gods 
Woord en Geest (Joh. 3:5; 13:10; 15:3; Jak. 1:18;  
1 Petr. 1:23). God is met ons bezig vanaf het 
moment dat Hij met het licht van het evangelie 
schijnt in de duisternis van ons bestaan (2 Kor. 4:4, 
6). 

Gods bedoeling is dat wij geestelijk groeien en 
aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig worden 
gemaakt. Dat is het ‘vormingswerk’ van de nieuwe 
schepping (Rom. 8:29; 2 Kor. 3:18). Zo handelt God 
met het volk dat Hij heeft geformeerd, opdat het 
Zijn lof zou verkondigen (vgl. Jes. 43:7, 21). Zo 
maakt God ons tot beelddragers van Zijn Zoon, 
de laatste Adam, opdat Hij in alle dingen de eerste 
plaats zou innemen (1 Kor. 11:7; 15:48-49; Ef. 4:24; 
Kol. 1:18; 3:10).

Het geheimenis van Christus 
en de Gemeente

Adam werd na de zondeval het hoofd van het 
menselijk geslacht, dat echter het beeld en de 
gelijkenis van een in de zonde gevallen stamvader 
vertoonde (Gen. 5:1, 3). Als hoofd van de 
mensenfamilie vormde Adam een type van Christus, 
die na Zijn opstanding uit de doden het Hoofd van 
een nieuw mensengeslacht is geworden. ‘Adam is 
een voorbeeld van Hem die zou komen’, zegt Paulus 
in Romeinen 5:14. 

Maar in allerlei opzichten vormde Adam ook 
het tegenbeeld van Christus, zoals blijkt uit de 
geweldige contrasten die de apostel opsomt in 
Romeinen 5:12-21. Adam bracht de zonde in de 
wereld, en bijgevolg de dood en de veroordeling 
van schuldige zondaars. Christus heeft echter 
door Zijn gehoorzaamheid tot in de kruisdood 
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een overvloed van genade, gerechtigheid en leven 
bewerkt voor allen die met Hem zijn verbonden.

In 1 Korintiërs 15 komt de tegenstelling tussen 
de twee familiehoofden opnieuw aan de orde, nu 
in verbinding met het thema van de opstanding. 
Want zoals de dood door een mens (Adam) is 
teweeggebracht, is ook de opstanding van de 
doden door een Mens (Christus). Adam werd tot 
een levende ziel, doordat God de levensadem blies 
in de mens die Hij had geformeerd van stof uit 
de aardbodem. Maar de opgestane Christus werd 
tot een levendmakende geest, doordat Hijzelf de 
levensadem in Zijn discipelen blies (Gen. 2:7; Joh. 
20:22; 1 Kor. 15:45). De nakomelingen van Adam 
waren natuurlijke, stoffelijke mensen, maar Christus 
heeft geestelijke en hemelse nakomelingen. Zoals 
de Hemelse is, zo zijn ook de hemelsen (1 Kor. 
15:48).

De schepping van de eerste mens was reeds een 
groot wonder vanwege de voor ons onbegrijpelijke 
verbinding tussen geest en stof, levensadem en 
materie. Hoe groot en ondoorgrondelijk is dan 
het geheim van de nieuwe schepping, de nieuwe 
geboorte en de opstanding uit de doden van hen 
die met Christus, de hemelse Mens, zijn verenigd! 

Zoals Adam en Eva een mensenpaar vormden, is 
er ook een bijzondere band tussen Christus en 
de Gemeente. Eva was zowel de bruid alsook 
het lichaam van Adam, want zij was “been van zijn 
gebeente en vlees van zijn vlees” (Gen. 2:20-24). 
Evenzo is de Gemeente zowel de bruid alsook het 
lichaam van Christus, de laatste Adam (Ef. 5:23-
32). Zoals Eva eigenlijk voortkwam uit de zijde van 
Adam nadat God een diepe slaap op hem had laten 
vallen, zo is de Gemeente de vrucht van Christus’ 
doodsslaap en is zij ‘genomen’ uit Zijn doorboorde 
zijde. Adam en Eva werden als regeerders 
aangesteld over de aarde, en zo zal Christus met 
Zijn bruidsgemeente regeren tijdens het Vrederijk 
(Ef. 1:10).

Wij vinden in Genesis 2 ook de instelling van het 
huwelijk als het door God geheiligde en gezegende 
samenlevingsverband van man en vrouw. Christus 
grijpt in het Nieuwe Testament terug op dit 
oorspronkelijke begin (Gen. 2:24; Matt. 19:3-8). In 
de brieven van de apostel Paulus zien we eveneens 
dat de goddelijke orde maatgevend is voor de 
positie van de man en de positie van de vrouw  
(1 Kor. 11:7-12; 14:34-35; 1 Tim. 2:12-13). 

Weliswaar is er wat het heil in Christus betreft 
géén onderscheid tussen man en vrouw en zijn ze 
dus principieel gelijkwaardig (Gal. 3:28), maar dat 
betekent niet dat ze praktisch in alle opzichten aan 
elkaar gelijkgesteld zijn. De ‘gelijkheidsideologie’ 
van onze tijd is eenvoudigweg niet bijbels.

De realiteit van de verlossing maakt de realiteit 
van de schepping en van het hoofdschap van de 
man dus niet ongedaan. Juist in de Gemeente van 
de verlosten moet dit uiterlijk zichtbaar worden 
gemaakt, doordat de vrouw een ‘macht’ op haar 
hoofd heeft (d.i. een teken van het gezag waaronder 
zij staat); de engelen zijn zelfs ooggetuigen daarvan 
(1 Kor. 11:10).

Nog iets over eerste en de laatste Adam

Over het formeren van de mens lezen we in Ge-
nesis 2:7 het volgende: “Toen formeerde de Here God 
de mens van stof uit de aardbodem en blies de levens-
adem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend 
wezen.” De letterlijke vertaling van dit vers luidt 
als volgt: “En de Here God vormde de mens, stof van 
de aardbodem, en blies in zijn neus levensadem, en de 
mens werd tot een levend wezen”. 

De woorden ‘mens’ (adam) en ‘aardbodem’ (adama) 
zijn verwant, beide betekenen ‘rood’. De mens 
keert uiteindelijk terug tot de grond waaruit hij 
genomen is (Gen. 3:19). Deze woordspeling dient 
ertoe om de relatie van de mens met het (akker)
land te benadrukken. De bloedrode grond ontving 
ook het bloed (Hebr. dam) van de vermoorde Abel 
(Gen. 4:10).  

Het woordje ‘uit’ of ‘van’ ontbreekt eigenlijk in 
Genesis 2:7. Er staat: God maakte de mens, ‘stof 
van de aardbodem’, dus van materiaal uit de aarde. 
Hij is stoffelijk, aards van karakter (Eng. ’the man 
of dust’, 1 Kor. 15:48). Het werkwoord formeren, 
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vormen wordt gebruikt voor het werk van een 
pottenbakker (Jer. 18:2vv.), en voor dat van een 
beeldhouwer (Jes. 44:9-12). 

Het geeft het vormen van een kunstwerk aan.  
God maakte de mens als ‘kunstwerk’ uit reeds 
aanwezig materiaal, en vervolgens blies Hij de 
levensadem in het gevormde lichaam, waarmee de 
hoge positie van de mens wordt aangegeven (hij is 
méér dan materie!). 

Specifieke woorden voor ‘leem’ ontbreken 
echter in Genesis 2. Alleen in Leviticus 14 
wordt het woord ‘stof ’ drie keer met ‘leem’ 
vertaald, in andere passages in Genesis en 
Exodus zes keer met ‘aarde’. ‘Stof ’ betekent 
materiaal in zijn kleinste delen, soms fijngemalen 
of verbrand materiaal, of ‘puin’ (Deut. 9:21;  
2 Kon. 23:12; Neh. 4:10). Het gaat om bouwstenen 
uit de aardbodem, uit de natuur. Het ‘stof der aarde’ 
wordt later een staande uitdrukking die aangeeft 
hoe talrijk het nageslacht van de aartsvaders zou 
zijn. Bij de derde plaag werd al het stof der aarde 
tot muggen in het gehele land Egypte (Ex. 8:16-19).

Het begrip ‘stof ’ kunnen wij dus ruim nemen in de 
zin van dat wat in en op de aardbodem aanwezig is. 
Zelfs in het Vrederijk wordt de vloek over de slang 
niet opgeheven: ‘(...) en de slang zal stof tot spijze 
hebben’ (Jes. 65:25). Ook de mens is geformeerd 
uit ‘stof ’ en keert daarheen weer (Gen. 3:19). Er 
is geen element van het menselijk lichaam dat niet 
voorkomt in de natuur. Het formeren van de mens 
van stof uit de aardbodem, en van de dieren van 
het veld en de vogels uit de aardbodem (Gen. 2:7, 
19), wijst op de persoonlijke betrokkenheid van 
de Schepper hierbij (met name bij de mens, die de 
kroon van de schepping is). God gebruikte hiervoor 
geen machtswoord, hoewel dat natuurlijk ook had 
gekund, maar Hij heeft hem liefdevol gevormd. 
Hetzelfde zien wij bij het bouwen van de rib, die 
Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw.

Als men het formeren van de eerste Adam in twijfel 
trekt en toegeeft aan het evolutiegeloof, is men 
slechts een kleine stap verwijderd van de ergste 
vorm van bijbelkritiek. Dan behoorde de mens en 
zijn voorgangers tot een familie van mensachtigen 
en is er dus geen éérste Adam geweest. En als 
de éérste mens, Adam, niet heeft bestaan, zou 
er dan wel een láátste Adam op het toneel zijn 
verschenen? 

Dan kan men de beide familiehoofden ook niet 
letterlijk tegenover elkaar plaatsen, met de 
verreikende gevolgen van hun handelen, zoals 
Paulus dat doet in Romeinen 5 en 1 Korintiërs 15. 
Dan kan men zelfs de opstanding figuurlijk nemen, 
zoals sommige dwaalleraars in de begintijd van 
het christendom reeds deden (vgl. 2 Tim. 2:16-18). 
Zoals echter door de eerste mens de zonde en de 
dood hun intrede hebben gedaan in de wereld, zijn 
ze ook door de tweede Mens (de laatste Adam, de 
Mens uit de hemel) tenietgedaan.

Het formeren van de mens van stof uit de 
aardbodem moet daarom als een concreet-
letterlijke daad van God worden aangemerkt, 
evenals het blazen van de levensadem in de neus 
van de mens. In Johannes 20 hebben we van dit 
laatste de nieuwtestamentische tegenhanger: de 
Heer blaast nieuw, geestelijk leven in Zijn discipelen. 
Ook hier ging het om een concrete daad, die een 
nog diepere symboliek had als het gebeuren in 
Genesis 2:7. Kortom, de term ‘formeren’ is niet 
als metafoor bedoeld en mag ook niet zo worden 
opgevat (anders zou Adam ook uit een aap kunnen 
zijn ‘geformeerd’!).

Gods Woord is feitelijk betrouwbaar, óók daar 
waar het uitspraken doet over de natuur, de 
geschiedenis e.d. Genesis 1 tot 3 geven het 
bericht over de schepping en de zondeval. Deze 
hoofdstukken zijn het verslag van een historisch 
gebeuren, een getrouwe weergave van de feiten, 
voor zover God het nodig oordeelde die aan ons 
bekend te maken.

Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden: 
God schiep de mens naar Zijn beeld en de 
overige levende wezens elk ‘naar zijn aard’, óf de 
evolutietheorie is juist. Dan is de mens niet door 
God geformeerd ‘uit het stof ’, maar ‘uit een dier’ 
ontstaan. Dan heeft de éérste Adam niet echt 
bestaan, en was hij het product van de verbeelding 
van de verteller. Dan blijft er uiteindelijk alleen ook 
een Christus over die slechts in de verkondiging, 
maar niet in werkelijkheid bestaat. 

Dat Genesis 1, 2 en 3 ook op vele punten een 
morele en geestelijke boodschap 
bevatten, is volkomen juist, maar dit 
mag niet worden losgemaakt van 
de historische werkelijkheid van 
deze hoofdstukken.
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Jong geleerd, oud gedaan

Toen ik nadacht over mijn bijdrage aan deze 
uitgave over de schepping, kwam de hierboven 
genoemde tekst uit het boek Prediker voor mijn 
aandacht. Salomo, de zoon van David, die zo’n 
beetje alles had onderzocht wat zich onder de zon 
afspeelt, roept jonge mensen op aan hun Schepper 
te denken. Waarom aan je Schepper denken als je 
nog jong bent? Is dat dan zo belangrijk? Jazeker, 
want voordat je er erg in hebt, zit je midden in 
de kwade dagen waarvan je zult zeggen: Ik vind 
er geen vreugde in (Pred. 12:1b). Met de kwade 
dagen doelt de Prediker op de aftakeling van 
het lichaam. Op buitengewoon poëtische wijze 
beschrijft hij dit proces (Pred. 12:2-7). Naarmate 
men ouder wordt, nemen ook de lichamelijke (en 
geestelijke) klachten toe. En met de klachten ook 
vaak de teleurstelling en de verbittering. Zij die 
niet aan hun Schepper denken in hun jeugd, zullen 
Hem vaak verwensen in hun ouderdom. 

Dit zien we duidelijk geïllustreerd in het boek 
Ruth. Na een verblijf van ongeveer tien jaar in het 
land Moab, keerde Naomi met haar schoondochter 
Ruth terug naar Betlehem in Juda. De jaren in 
Moab waren dramatisch verlopen voor Naomi. 
Niet alleen haar man Elimelech was gestorven, 
maar ook haar beide zonen Machlon en Chiljon. 
Toen Naomi terugkeerde naar Betlehem was zij al 
op leeftijd gekomen en te oud om nog een man te 

hebben en kinderen te krijgen (Ruth 1:12). Toen 
zij met Ruth in Betlehem aankwam, raakte de hele 
stad in rep en roer, en de vrouwen zeiden: Is dit 
Naomi? Naomi betekent lieflijk. Maar het lieflijke 
was eraf bij Naomi! Zij zei: Noem mij niet Naomi, 
noem mij Mara (bitter), ‘want de Almachtige heeft 
mij grote bitterheid aangedaan’ (Ruth 1:20). 

Naomi was verbitterd geraakt en gaf God de schuld 
van al het leed dat haar in Moab was overkomen. 
Zo gaat het met veel mensen die op leeftijd zijn 
gekomen. Hun hele leven hebben ze zich van God 
noch gebod iets aangetrokken, en als de ‘kwade 
dagen’ aanbreken, krijgt God de schuld. Toch 
ligt dit bij Naomi wel genuanceerder. Naomi was 
een kind van God. Zeker, er was een periode in 
haar leven geweest dat ze God min of meer had 
losgelaten, maar God had haar niet losgelaten! In de 
dagen van haar jeugd had Naomi aan haar Schepper 
gedacht. Hiervan oogstte ze de vruchten in haar 
ouderdom. Hoewel Naomi teleurgesteld was, 
noemt ze de naam van de Here God als ze met haar 
schoondochters spreekt (Ruth 1:8-9). Kostelijk! 
Dit zijn de zonnestralen die door de donkere 
wolken heen breken in het leven van een kind van 
God. 

Al snel keerde het tij voor Naomi. Een verbitterde 
oude vrouw veranderde in een vrouw die weer 
hoop en levensvreugde kende. En dit alles dankzij 
Boaz, een bloedverwant, die zeer vermogend was. 

De schepping in het geding

‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd’ (Prediker 12:1a).

Peter Cuijpers
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Boaz was een van de lossers. Zijn naam betekent: in 
Hem is kracht. Boaz is een type van de Heer Jezus. 
In Hem is kracht om uw/jouw leven te veranderen. 
Hij is de (Ver)losser, de Bloedverwant, die Zich 
voor ons in de dood heeft gegeven om ons een 
hoopvolle toekomst te geven. De geschiedenis 
van Naomi eindigt met de vermelding dat zij de 
overgrootmoeder van koning David is geworden. 
En David is de voorvader van Jezus Christus, de 
Zoon van David (Matt. 1:1).

Hier zien we hoe belangrijk het is om aan je 
Schepper te denken in de dagen van je jeugd. Als 
Naomi dit niet had gedaan, was ze een eenzame en 
verbitterde oude vrouw gebleven, iemand zonder 
hoop en zonder God (Ef. 2:12). En dat willen we 
toch niet?

Maar zult u zich afvragen: in deze uitgave gaat toch 
over de schepping? Dat klopt! Maar voordat we 
over iets de schepping zeggen, moet toch zeker 
eerst de Schepper voor onze aandacht komen!?

Ouders en grootouders

Ik richt me nu even tot ouders en grootouders 
onder de lezers. We hebben in de geschiedenis 
van Naomi gezien waarom het zo belangrijk is aan 
onze Schepper te denken in de dagen van onze 
jeugd. Als u wilt dat uw kinderen en kleinkinderen 
de wijze raad van de Prediker opvolgen, doet u 
er goed aan hen zo vroeg mogelijk kennis te laten 
maken met hun Schepper. En daar hebben we een 
prachtig hulpmiddel voor: de kinderbijbel. Zorg 
dat u een betrouwbare kinderbijbel in huis hebt, 
waaruit u hun op gezette tijden voorleest. En als ze 
de leeftijd hebben bereikt dat ze zelf kunnen lezen, 
stimuleer hen dan om er zelf mee aan de slag te 
gaan. 

Voordat we verdergaan, wil ik u ernstig waar-
schuwen: er wordt een kinderboek uitgegeven 
waarin kinderen de boodschap krijgen voor-
geschoteld dat God de Schepper van hemel en 
aarde is, maar daarbij gebruik heeft gemaakt van 
evolutie: het zogeheten theïstische evolutionisme. 

De bedenker van dit kinderboek is een bekende 
Nederlandse wetenschapper, die zich een christen 
noemt. Hij is van mening dat geloof in God als 
Schepper en de evolutiegedachte prima bij elkaar 
passen. Door kinderen dit al jong voor te houden, 
is volgens hem de kans kleiner dat ze later, als ze 
gaan studeren, van hun geloof afvallen. 

Maar laat u niet misleiden, dit advies komt uit de 
afgrond. De Bijbel noemt dit ongoddelijk gezwets, 
waaraan we ons moeten onttrekken (2 Tim. 2:16). 
Als u dit namelijk niet doet, dan kunt u uw Bijbel in 
de prullenbak werpen. Wij doen geen recht aan de 
Schepper om Hem voor te stellen als Iemand die, 
geestelijk gesproken, in een soort oersoep heeft 
zitten roeren waaruit het leven met al zijn variaties 

is ontstaan. Als het over de schepping van de mens 
gaat, leert de Bijbel duidelijk dat God uit één mens 
het hele menselijke geslacht heeft ‘gemaakt’ om op 
het aardoppervlak te wonen (Hand. 17:26). 

God heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld, naar 
Zijn gelijkenis, en wel op een dag die 24 uur telt 
(Gen. 1:26). Dat de mens geëvolueerd zou zijn uit 
een aapachtig wezen is een grote leugen. Dit doet 
afbreuk aan Gods eeuwige kracht en goddelijkheid 
(Rom. 1:20). Het geslachtsregister van de Heer 
Jezus gaat terug tot op de eerste mens: Adam (Luc. 
3:23-38). En na Adam komt God. Iemand die de 
euvele moed heeft om tussen Adam en God een 
aap te plaatsen, is ofwel niet goed bij zijn verstand 
ofwel hij is ten prooi gevallen aan de oude en 
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listige slang. Vraag u ernstig af, en wel met het 
oog op het eeuwig behoud van uw kinderen en/
of kleinkinderen: Wilt u de raad opvolgen van de 
wijze Prediker of van een dwaze wetenschapper? 

Geestelijke erosie
De schepping is in het geding. Christelijke 
instellingen zijn ontrouw geworden aan hun 
vroegere uitgangspunten. Er worden meningen 
geventileerd, die twintig jaar geleden nog krachtig 
werden weersproken. Het betreft de leer over 
het gezag van de Bijbel. Bepaalde essentiële 
leerstukken zijn aan geestelijke erosie onderhevig. 
Na de kwesties van de verzoening en het bestaan 
van de hel is nu Gods schepping aan de beurt. 
Elke christelijke organisatie, zeer principieel en 
antithetisch opgesteld, krijgt met deze geestelijke 
erosie te maken. Besturen kunnen nog zo 
principieel zijn – samen moeten ze het beleid 
uitstippelen. Zijn allen diep overtuigd van hetzelfde 
uitgangspunt? 

Ds. J.H. Velema heeft deze geestelijke erosie reeds 
in 2003 op treffende wijze onder woorden gebracht. 
Volgens hem is het een zeven-stappen-plan, dat ik u 
tot slot graag wil meegeven:

Eerste stap of fase: krachtig en overtuigend tegen; 
we gaan de vijand met vliegende vaandels tegemoet; 
wij zijn diep overtuigd van ons gelijk.

Tweede stap: tegen een bepaald standpunt of 
levensinstelling, maar de toon is minder militant.

Derde stap: men zwijgt. Waar men vroeger op de 
ketting sprong, daar laat men het nu aan anderen 
over. Je kunt toch ook niet altijd in de contramine 
zijn?

Vierde stap: twijfel – zijn we vroeger toch niet 
te scherp, te rechtlijnig geweest? Waren we niet 
erg trots op ons flinke standpunt en hebben we de 
mens achter het toen o.i. verkeerde standpunt niet 
vergeten?

Vijfde stap: versterkte twijfel – men is hoe langer 
hoe gevoeliger voor de tegenargumentatie van 
mensen die toch ook niet dom en antichristelijk 
zijn. Je kinderen zeggen er ook wat van.

Zesde stap: wat men vroeger afwees, tolereert 
men nu en gaat men onderschrijven als een 
mogelijkheid. 

En ten slotte de zevende stap – de één maakt die 
vlugger dan de ander – nu is men voor een opvatting 
waar men een paar jaar geleden fel tegen was.

Als men zo’n zwenking maakt van 180 graden en 
je stelt dit vast, dan vraag je jezelf af: Hoe is dit 
mogelijk? Zijn ook zij ‘bekeerd’ tot mensen die 
struikelblokken opwerpen tegen de leer die wij 
geleerd hebben (Rom. 16:17)?

Erosie van de kliffen bij Filey Bay, Yorkshire, Engeland.
Foto: M.A. Wilson (wikimedia commons)
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Gods Woord is het 
volmaakte richtsnoer
We kunnen alleen van afwijkingen spreken en 
die ook constateren, als er een origineel is. Een 
klok loopt voor of achter, omdat er een ‘juiste 
tijd’ is. Voor bijvoorbeeld maten, gewichten en 
bankbiljetten geldt hetzelfde. Als er een huis wordt 
gebouwd, wordt eerst een tekening gemaakt. 
Op de tekening worden alle maten getekend. Als 
het huis is gebouwd, kan de eigenaar menen dat 
een bepaald vertrek of een bepaald kozijn niet in 
overeenstemming is met de tekening. Dan wordt 
de tekening erbij gehaald en wordt het vertrek of 
het kozijn nagemeten. De tekening is het origineel. 
Aan de hand daarvan kunnen afwijkingen worden 
opgespoord. 

Het opsporen van vals geld gebeurt door een biljet 
te vergelijken met een origineel bankbiljet. Valse 
bankbiljetten worden in talrijke variaties in het 
geldverkeer in omloop gebracht. Een bankbiljet 
is vals als het in enig detail afwijkt van een 
origineel bankbiljet. Zo kunnen op allerlei gebied 
afwijkingen worden geconstateerd, als er ergens 
een origineel is waarmee we kunnen vergelijken 
wat we in handen hebben. Een origineel is uniek en 
onveranderlijk. De genoemde voorbeelden kennen 
we uit het dagelijks leven. Soms kan een afwijking 
‘gerepareerd’ worden. Het huis kan worden 
aangepast, de klok kan worden goedgezet. Met 
een vals bankbiljet kan dat niet. Valse bankbiljetten 
moeten uit de roulatie worden genomen. 

Het Woord van God is het unieke, onveranderlijke 
origineel aan de hand waarvan elke afwijking in 
leer en leven van een mens duidelijk wordt. Paulus 
schrijft aan Timoteüs over het “voorbeeld” van 
“de gezonde woorden” (2 Tim. 1:13). Het woord 
‘voorbeeld’ is een ‘schets’ of ‘model’ of ‘patroon’ 
van een opbouw, rangschikking, constructie. Paulus 
spreekt hier over het geïnspireerde Woord van 
God. Dat moet compleet worden vastgehouden. 
Daarvan mag niets worden prijsgeven. Niet alleen 
de inhoud of de boodschap is belangrijk, maar ook 
de woorden en de volgorde daarvan zijn door God 
gegeven. Het is van belang dat we ook daaraan 
vasthouden.

De belijders van het geloof in een schepping door 
middel van evolutie houden niet vast aan het voorbeeld 
van de gezonde woorden, die God heeft gesproken 
over de manier waarop Hij hemel en aarde heeft 
geschapen. Ze geven daar hun eigen interpretatie 
aan en verdraaien zo Gods Woord tot hun eigen 
verderf (vgl. 2 Petr. 3:16), en dat van hen die naar 
hen luisteren. Alleen Gods Woord is volmaakt en 
geeft een volledige garantie tegen afdwaling, als we 
dat tot voorbeeld houden. Elk woord ervan staat op 
de plaats waar God het wilde hebben. Gods Woord 
is niet te verbeteren. We moeten ons niet in de 
war laten brengen door uitspraken als: ‘Het gaat 
niet om de woordkeus, maar om de boodschap.’ 
Het gaat wel degelijk ook om de woordkeus.  
De woorden in de Bijbel dat zijn door God 
geïnspireerde woorden. Dit geldt voor het 
hele Woord van God: “Alle Schrift is door God 

Gods origineel

Ger de Koning
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ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te 
verbeteren en te onderwijzen in [de] gerechtigheid”  
(2 Tim. 3:16).

De woorden waarin God verslag doet van de 
manier waarop Hij de schepping tot stand heeft 
gebracht, geven een schets van Zijn handelen. Een 
mens mag de betekenis daarvan niet veranderen. Als 
hij dat doet, verandert hij het origineel. Er ontstaat 
een vals model. Een scheppingsmodel als de 
evolutietheorie is een vals scheppingsmodel, omdat 
het afwijkt van het originele scheppingsgebeuren. 
Het unieke, onveranderlijke scheppingsorigineel ligt 
vast in Gods Woord. God beschrijft in duidelijke, 
voor iedereen begrijpelijke bewoordingen in 
Genesis 1-2 hoe Hij de wereld heeft geschapen.

 Gods wijsheid bij en in de schepping

In het boek Spreuken, het boek van de wijsheid, 
wordt de manier waarop God de aarde en de 
hemel heeft gemaakt, verbonden met Zijn wijsheid. 
De wijsheid die het leven van mensen leidt (zie 
Spr. 3:18), is dezelfde wijsheid die het universum 
geschapen heeft (Spr. 3:19-20; zie ook Ps. 104:24; 
Jer. 10:12). De Heere – dat is de Heer Jezus, want 
Hij is de Schepper (zie Joh. 1:1-3; Kol. 1:16; Hebr. 
1:2) – heeft Zijn goddelijke wijsheid gebruikt bij 
het tot stand brengen van de schepping. 

Uit Genesis 1 weten we dat God de hemel en 
de aarde in zes dagen heeft geschapen, door op 
elk van die zes dagen door Zijn spreken iets tot 
stand te brengen (zie ook Ex. 20:11). Er is echter 

geloof nodig om dat te erkennen: “Door [het] 
geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord 
bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat 
zichtbaar is” (Hebr. 11:3). En er is wijsheid nodig om 
daarin het werk van de wijsheid te herkennen. 

De schepping is geen proces, maar een 
scheppingsdaad. God heeft als de grote Architect 
“de aarde met wijsheid gegrondvest” en “de hemel 
met inzicht gevestigd” (Spr. 3:19). Het wordt hier 
beschreven alsof het om een gebouw gaat. Hij 
heeft de aarde vastgesteld in het heelal, en de 
hemel daarboven gevestigd als een overkoepeling 
met een schitterende versiering van zon en maan 
en sterren. 

“Door Zijn kennis”, de kennis die Hem eigen is, heeft 
Hij de diepe wateren zich een weg laten banen op 

aarde (Spr. 3:20). Daardoor kunnen mensen, dieren 
en planten leven en verkwikt worden. Daartoe 
dienen ook de wateren in de lucht, die Hij overal 
waar dat nodig is als dauw op de aarde geeft. Alleen 
God heeft de kennis om een dergelijk systeem van 
bewatering aan te leggen en te beheren. 

Na het tonen van Gods wijsheid in de schepping 
spreekt Salomo tot zijn zoon, en tot ieder kind van 
God: “Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem 
wijsheid en bedachtzaamheid in acht” (Spr. 3:21). De 
wijsheid die God in de schepping tentoonspreidt, is 
de wijsheid die nodig is om een leven tot eer van 
God te leven. Ieder kind van God bewondert niet 
alleen de wijsheid, maar heeft die ook ontvangen 
(zie 1 Kor. 2:6-7). De Heer Jezus is de Wijsheid van 
God in elk opzicht, want in Hem zijn “al de schatten 
van de wijsheid en kennis verborgen” (Kol. 2:3). Hij is 
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het leven van al Gods kinderen en in Hem hebben 
zij die wijsheid ontvangen.

Adam, een voorbeeld van 
Hem Die zou komen
Het accepteren van evolutie als de manier waarop God de 
wereld en de mens heeft gemaakt, heeft verstrekkende 
gevolgen voor de betekenis van de Persoon en 
het verzoeningswerk van Christus. Er is namelijk 
een onlosmakelijk verband tussen de eerste 
mens, Adam, en de tweede mens, de laatste 
Adam, Christus. Van Adam staat in de brief aan de 
Romeinen geschreven: “Adam, die een voorbeeld is 
van Hem Die zou komen” (Rom. 5:14). Als er geen 
letterlijke, historische, door God geschapen Adam 
zou zijn geweest, was deze vergelijking zinloos. En 
dat niet alleen. De vergelijking tussen Christus en 
Adam heeft ook alles te maken met de zonde en 
de dood die door Adam in de wereld zijn gekomen, 
en het werk van Christus op het kruis met het oog 
op de zonde en de dood.

Het uitgangspunt voor de vergelijking tussen 
Adam en Christus is het feit dat “door één mens 
de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde 
de dood” (Rom. 5:12). Hier staat voor ieder die 
het wil weten het antwoord geschreven op de 
vraag, hoe en wanneer de zonde in de wereld is 
gekomen. Tevens staat hier duidelijk dat door 
de zonde de dood in de wereld is gekomen. Dus 
voordat de zonde in de wereld kwam, was er geen 
dood. Daarom staat ook ergens anders dat ”in 
Adam allen sterven“ (1 Kor. 15:22). De oorsprong 
van de zonde ligt in Adam, terwijl hij door zijn 
zonde de dood in de wereld gebracht. Zonde en 
dood zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden, en 
deze twee hangen weer onverbrekelijk samen met 
de historische Adam en zijn zondeval. Je kunt hier 
geen element van wegredeneren zonder ook de 
andere twee elementen teniet te doen. 

Romeinen 5:12 sluit (uiteraard) naadloos aan op 
wat God Adam heeft geboden: “Van alle bomen 
van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de 
kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, 
want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” 
(Gen. 2:16-17). De dood is in de wereld gekomen, 
omdat Adam een duidelijk gebod van God heeft 
overtreden. God had op de overtreding daarvan 
als sanctie de dood gegeven. Deze historische 
gebeurtenis kan volgens de evolutionisten niet op 
die manier hebben plaatsgevonden. Dus moet de 
zondeval, net als met de scheppingsdagen gebeurt, 

op een andere manier worden uitgelegd. Wat voor 
uitleg er ook voor verzonnen wordt, het doet de 
historische zondeval door de historische Adam – 
met als gevolg de geestelijke en lichamelijke dood 
– niet teniet. We kunnen die uitleg afwijzen, omdat 
die niet met het origineel overeenkomt.

De zonde van Adam had niet alleen de dood 
voor hemzelf tot gevolg. Alle nakomelingen van 
Adam hebben dezelfde zondige natuur van hem 
meegekregen. Het gevolg daarvan is dat alle mensen 
die ooit hebben geleefd, de dood zijn gestorven. 
Niemand van het nageslacht van Adam is blijven 
leven. Hier zien we hoe radicaal de gevolgen zijn 
van wat Adam gedaan heeft. Doordat ieder mens 
zondigt, laat ieder mens ook in de praktijk zien dat 
hij van Adam afstamt. Het gevolg van zijn zonde is 
ook dat de vloek op de schepping is komen te liggen 
(Rom. 8:20). Adam heeft door zijn zonde ook de 
dood in het dierenrijk gebracht. Vanaf toen, niet 
eerder, zijn er dieren gestorven.

Gelukkig is daarmee niet het laatste woord gezegd. 
Er is een andere Mens gekomen, Christus. In de 
volgende verzen van Romeinen 5 wordt Hij met 
Adam vergeleken. Zowel Christus als Adam staat 
aan het hoofd van een mensengeslacht. Het zijn de 
twee groepen waaruit de hele mensheid bestaat. 
Iemand hoort of bij Adam, het hoofd van een in de 
zonde gevallen mensengeslacht, of bij Christus, het 
Hoofd van een gerechtvaardigd mensengeslacht. 
De gevolgen van wat Adam gedaan heeft, gelden 
voor de groep die bij hem hoort; en de gevolgen 
van wat Christus gedaan heeft, gelden voor de 
groep die bij Hem hoort. 

Om bij de groep van Adam te horen hoeft niemand 
iets te doen. Door zijn geboorte hoort hij bij 
Adam. Om bij de groep te horen waarvan Christus 
het Hoofd is, moet iemand erkennen dat hij een 
zondaar is en dat hij de dood verdient. Het loon 
van de zonde is immers de dood (Rom. 6:23). De 
gevolgen van het werk van Christus zullen in het 
Vrederijk, als Hij op aarde is teruggekeerd en de 
aarde door oordeel van het kwaad heeft gereinigd, 
ook in de dierenwereld zichtbaar worden. Dan is 
de vloek van de schepping weggenomen en leven 
ook de dieren in vrede samen (Rom. 8:21; Jes. 11:6-
10).

De eerste mens, Adam
Ook in de eerste brief aan de Korintiërs wordt over 
de verbinding tussen Adam en Christus gesproken: 
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“Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, 
[werd] tot een levende ziel’; de laatste Adam tot 
een levendmakende geest” (1 Kor. 15:45). Om te 
beginnen worden we door de uitdrukking ‘zo staat 
er ook geschreven’ aan de onveranderlijkheid en 
de kracht van het Woord van God herinnerd. Het 
enige wapen om de vijand te weerstaan en zijn 
aanvallen af te slaan, is dat wat er ‘geschreven staat’. 
We zien dat ook de Heer Jezus, als Hij door de 
duivel verzocht wordt in de woestijn, antwoordt 
met: “Er staat geschreven” (Matt. 4:1-11). Wij 
hebben ook geen ander antwoord op de list van 
de evolutietheorie nodig dan: ‘Er staat geschreven’. 
Veel christenen vallen aan de evolutietheorie ten 
prooi, omdat ze het Woord van God niet kennen, 
wat weer als oorzaak heeft dat ze er (bijna) nooit 
in lezen.

Wij lezen in Gods Woord dat de eerste mens, 
Adam, tot een levende ziel werd. En hoe gebeurde 
dat? Er staat geschreven: “Toen vormde de Heere God 
de mens [uit] het stof van de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot 
een levend wezen (Gen. 2:7). Zo beschrijft God de 
speciale manier waarop Hij de mens formeerde en 
tot “een levend wezen” of een levende ziel maakte. 
Het woord ‘vormen’ beschrijft het werk van een 
kunstenaar. God formeert hem uit de aarde (zie 
1 Kor. 15:47a), omdat het hele bestaan van de 
mens met de aarde verbonden is. Hij hoort er 
thuis (Ps. 115:16b). Maar God verbindt hem ook 
met Zichzelf, door Zelf de levensadem in hem te 
blazen. Daardoor staat hij boven de dieren. Ook 
heeft de mens daardoor een onsterfelijke ziel 
gekregen. Door het inblazen van de levensadem 
verandert de mens van een uiterlijke gestalte in 
een levend wezen. Dat maakt hem tegelijk ook tot 
een geestelijk wezen met de bekwaamheden om 
God te dienen en te volgen.

Wie de evolutietheorie aanhangt, kan hiermee 
natuurlijk niets beginnen. Dus moet ook daar weer 
iets op worden verzonnen. Het is voor mij niet 
interessant om die verzinsels te weten. Alles wat 
afwijkt van het origineel, kan worden verscheurd 
en in de prullenbak worden gegooid. Het staat er 
heel eenvoudig. God blies in de mens de adem van 
het leven. Hij deed dat in die ene mens, die door 
Hem letterlijk, als een daadwerkelijke, feitelijke 
handeling, uit de aarde was gevormd, en niet in 
een toevallige voorbijganger die als gevolg van een 
miljarden jaren durend proces als afstammeling van 
apen toevallig het paradijs was binnengewandeld. 
Door de adem van God kon deze mens zijn 

bestaan op aarde beginnen en kon hij met God 
omgang hebben. Dit is niet de manier waarop God 
de dieren leven had gegeven. God kon bij Adam 
komen en met hem spreken, en Adam met Hem. 
Op die manier ging Hij niet met de dieren om. De 
gedachte dat Adam een geëvolueerd dier zou zijn, 
is een klap in het gezicht van de Schepper. 

De laatste Adam
Dat Adam rechtstreeks uit de hand van God is 
voortgekomen, blijkt uit het geslachtsregister 
van de Heer Jezus als Mens, dat Lucas in zijn 
evangelie heeft opgetekend (Luc. 3:23-38). 
Christus is Mens door Zijn geboorte uit Maria. 
Dat Hij Mens is, hoeft niet aangetoond te worden 
door een geslachtsregister. Waarom dan dit 
geslachtsregister? Omdat dit geslachtsregister 
helemaal terugvoert naar Adam, die op zijn beurt 
is voortgekomen uit de hand van God. Dit legt de 
nadruk erop dat de Heer Jezus ook als Mens de 
Zoon van God is. 

Verder zien we in al de namen die in dat 
geslachtsregister worden genoemd, hoe God vanaf 
de schepping van Adam door de eeuwen heen de 
lijn heeft bepaald en in stand gehouden. Dat heeft 
Hij gedaan met het doel om Zijn Zoon als Mens 
op aarde geboren te laten worden. God heeft door 
al deze voorouders heen gewerkt om deze Mens 
op precies de juiste tijd in de wereld te brengen. 
De hele geschiedenis vóór Zijn geboorte is een 
voorbereiding voor Zijn komst. De gedachte aan 
een keten van dieren als tussenschakels tussen 
Adam en God moet dan ook ronduit godslasterlijk 
worden genoemd.

Wat er met de eerste mens is gebeurd, 
wordt vervolgens vergeleken met wat heeft 
plaatsgevonden met de laatste Adam, Christus. De 
Heer Jezus wordt hier “de laatste Adam” genoemd 
om aan te geven dat er nooit meer een volgende 
Adam zal zijn. En wat is het kenmerk van de laatste 
Adam? Dat Hij “tot een levendmakende geest” werd. 
De laatste Adam, de Heer Jezus, ontving dus niet 
iets van God, maar Hij geeft Zelf leven aan anderen. 
Hij heeft dat gedaan, nadat Hij was opgestaan uit 
de doden. 

In Johannes 20:22 lezen we daarover. Hij blaast in 
de discipelen en geeft hun daardoor een nieuw 
leven waarin de Heilige Geest kan werken. Dit 
lijkt op wat er is gebeurd met Adam in Genesis 
2:7, maar er is toch een verschil. Door wat er met 
Adam gebeurde, kon deze op aarde gaan leven als 
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een levende ziel. Door wat de laatste Adam deed, 
kregen de discipelen, Zijn wedergeboren volgelingen, 
een nieuw leven dat hen geschikt maakte om in de 
hemel, bij God te komen. 

Uit de hemel – uit de aarde
Niet alleen is er verschil in wat Adam en de Heer 
Jezus geworden zijn, er is ook verschil in hun 
oorsprong, waar ze vandaan komen. Dit verschil 
is enorm. De eerste mens dankt zijn bestaan aan 
het stof van de aarde. Na de zondeval heeft God 
gezegd: “Stof bent u en u zult tot stof terugkeren” 
(Gen. 3:19). De mens met al zijn eigenwaan is niets 
meer dan dat. Zonder een machtig werk van God 
is er ook geen hoop dat daarin ooit verandering 
zou kunnen komen. Dan komt de tweede Mens. 
Waar komt Hij vandaan? Is Hij een nieuwe mens 
uit het stof van de aarde? Nee, Hij is uit de hemel 
gekomen. Hij is wel Mens geworden, maar Zijn 
oorsprong is de hemel. 

Deze twee Adams hebben beiden ‘nakomelingen’. 
Wie bij de eerste mens, Adam, hoort, is ook 
stoffelijk. Wie hoort bij de laatste Adam, Die hier 
”de Hemelse” wordt genoemd, is hemels. Ieder 
kind van God is hemels, zoals de Heer Jezus. Hij 
is nog wel op aarde en heeft door zijn lichaam 
nog deel aan het stoffelijke, maar innerlijk hoort 
hij bij de hemel. Innerlijk heeft er al een geweldige 
verandering plaatsgevonden. Als Adam niet een 
werkelijk historische persoon was, heeft ook deze 
vergelijking geen basis. Dan wordt de waarheid van 
de verbinding tussen Christus als de Hemelse, en 
zij die als de hemelsen bij Hem horen, van haar 
kracht beroofd. 

Adam en Eva – de rangorde bij 
de schepping van de mens
Adam en Eva vormen de complete mens. Er staat 
geschreven: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; 
naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk 
en vrouwelijk schiep Hij hen” (Gen. 1:27). Maar 

ze zijn niet op hetzelfde moment geschapen. In 
Genesis 2 lezen we dat God Adam, die Hij eerst 
had geschapen, in een diepe slaap deed vallen, 
een van zijn ribben nam en die rib tot een vrouw 
bouwde die Hij bij Adam bracht (Gen. 2:21-22). 
Daarom schrijft Paulus aan Timoteüs: “Want Adam 
is eerst geformeerd, daarna Eva” (1 Tim. 2:13). Hij 
schrijft dat om het gebod te onderbouwen dat de 
vrouw niet mag leren of over de man mag heersen  
(1 Tim. 2:12). Als de vrouw heerst over de 
man, worden de rollen zoals die door God zijn 
vastgesteld, omgedraaid. Het leren en heersen zijn 
haar niet gegeven. 

Om te weten hoe de rolverdeling tussen man en 
vrouw is, moeten we dus weer naar Gods origineel 
kijken. We moeten helemaal terug naar het begin 
van de Bijbel, naar de schepping van de mens. Man 
en vrouw schiep Hij hen. Toen heeft God dingen 
bepaald en zijn er dingen gebeurd, die Hij heeft 
laten vastleggen in Zijn Woord, opdat daar altijd 
naar verwezen zou kunnen worden. Zo wijst ook 
de Heer Jezus terug naar het begin, wanneer Hij 
een vraag krijgt over echtscheiding (Matt. 19:4). 
We zien dat er een volgorde is. Adam, de man, is 
als eerste een zelfstandig, levend wezen met een 
specifieke opdracht. Pas toen God met betrekking 
tot de schepping en de taak van Adam alles geregeld 
had, vormde Hij Eva. 

Adam en Eva vormen de complete mens. God 
heeft Eva aan Adam gegeven om een eenheid te 
zijn, met ieder een eigen plaats in die eenheid. 
Wanneer Adam Eva krijgt, spreekt hij in verrukking 
zijn diepe bewondering voor zijn vrouw uit als 
iemand die “been van zijn beenderen” is en “vlees 
van zijn vlees” (Gen. 2:23). Vervolgens legt God vast 
hoe een man en een vrouw in het huwelijk worden 
verbonden: “Daarom zal een man zijn vader en zijn 
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij 
zullen tot één vlees zijn” (Gen. 2:24). 

Dit is het origineel van de huwelijksverbintenis:

1. Eerst vader en moeder verlaten, door zich op 
haar te gaan richten.

2. Dan zich aan zijn vrouw hechten, wat gebeurt 
in de huwelijksvoltrekking.

3. Ten slotte tot één vlees zijn, de uitdrukking van 
de totale eenheid in de geslachtsgemeenschap. 

Waarom is dit origineel zo belangrijk en waarom 
is ook met het oog hierop de evolutietheorie zo 
verwerpelijk? Omdat het verschil én de eenheid 

Geschikt gemaakt om in de hemel, 
bij God te komen.
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van Adam en Eva een beeld zijn van Christus 
en de gemeente. In Efeziërs 5:31 citeert Paulus 
Genesis 2:24 en laat daar direct op volgen: “Deze 
verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op 
de gemeente” (Ef. 5:32). 

Adam en Eva – de zondeval
Paulus heeft behalve de scheppingsorde nog een 
argument waarom de vrouw niet mag leren of over 
de man mag heersen, en dat is de zondeval: “En 
Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en 
viel in overtreding” (1 Tim. 2:14). Dat argument komt 
dus ook helemaal uit het begin van de Bijbel; en 
het stelt de zondeval voor als een historische daad 
van overtreding. We lezen in Genesis 3 in sobere 
bewoordingen hoe dat in zijn werk is gegaan. 
Die daad is niet uit de ontstaansgeschiedenis 
van de mens weg te redeneren, zonder aan 
geschiedvervalsing te doen. Dit zal in een aantal 
gevallen niet bewust gebeuren, maar het feit is er 
niet minder ernstig om.

Waar het Paulus, geleid door Gods Geest, om 
gaat bij zijn verwijzing naar de zondeval, is dat 
de zondeval aantoont wat er gebeurt als de 
vrouw de plaats verlaat die haar door God is 
gegeven. In de aanloop naar de zondeval speelde 
Adam niet de hoofdrol. De satan richtte zich 
niet tot hem. Hij werd wel meegetrokken in die 
dramatische gebeurtenis, maar niet als een gevolg 
van verleiding. Tegelijk maakte het volgen van zijn 
vrouw in haar ongehoorzaamheid hem tot de 
hoofdverantwoordelijke voor de zonde. En omdat 
hij eerst was geschapen en het gebod rechtstreeks 
van God had gekregen, werd hem de zondeval 
toegerekend (zie Rom. 5:12).

Dat de vrouw niet mag leren, vloeit niet voort 
uit het feit dat ze lichtgeloviger zou zijn dan de 
man. Het gaat erom dat zij haar plaats verlaat 
als zij leert. Dat de gevolgen dan fataal zijn, is 
gebleken bij de zondeval. De zondeval toont 
niet haar lichtgelovigheid aan, maar het verlaten 
van haar plaats als vrouw. Daarmee heeft ze 
de goddelijke orde veranderd en Adam heeft 
met open ogen haar leiderschap geaccepteerd, 

met catastrofale gevolgen. Dit argument van de 
zondeval onderstreept dus het argument van de 
scheppingsvolgorde.

Eva overschreed de grens die God om haar heen 
had getrokken. Zij “viel in overtreding” betekent 
dan ook letterlijk dat zij ‘een grens overschreed’. 
Man en vrouw worden in hun getuigenis voor God 
bewaard, als zij beiden blijven binnen de grenzen 
die God voor hen heeft vastgesteld. 

Henoch – de zevende van Adam af
De laatste keer dat Adam in het Nieuwe Testament 
wordt genoemd, is in de brief van Judas. Judas schrijft 
over “Henoch, [de] zevende van Adam af ” (Judas:14). 
Hij doet dat om deze Henoch niet te verwarren 
met een ander, namelijk de man met dezelfde naam, 
die een nakomeling van Kaïn was, de eerste zoon 
van Adam en Eva, die zijn broer vermoordde (Gen. 
4:17-18). Dit maakt duidelijk dat het menselijk 
geslacht wordt gerekend vanaf Adam, de eerste, 
door God geschapen mens.

Adam en Eva, het eerste 
mensenpaar, door God geschapen
We hebben nu alle Schriftplaatsen gezien waar Adam 
in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Het is 
duidelijk dat Adam en Eva door God zijn geschapen, 
en dat de mens niet via een proces van miljarden jaren 
op zeker moment door evolutionisten tot Adam is 
verklaard. Adam is door God geschapen, omdat God 
het zegt in Zijn Woord. 

Tevens blijkt uit alle verwijzingen die we in het 
Nieuwe Testament van Adam hebben, dat we met 
een historisch, door God geformeerd persoon te 
doen hebben. Bovenal is het van belang om aan 
Adam als een historische, door God geformeerde 
mens vast te houden, omdat Christus als – 
zondeloze – Mens met hem wordt vergeleken. 
Die vergelijking toont aan Wie Christus is, hoe 
noodzakelijk en belangrijk het verlossingswerk is 
dat Hij heeft volbracht, en wat de gevolgen daarvan 
zijn voor de gelovigen. 

Ik ben onverstandiger dan iemand
Als wij willen proberen God te begrijpen – en dat 
wil God ook –, kunnen we een voorbeeld nemen 
aan Agur uit het boek Spreuken. Als hij over God 
gaat spreken, begint hij met te erkennen: “Voorzeker, 
ik ben onverstandiger dan iemand [anders], ik heb 
geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd en 
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de kennis van heiligen niet bezeten” (Spr. 30:2-3). Hij 
erkent dat hij onwetend is over de wegen van God. 
Hij acht zichzelf onverstandiger dan wie ook. 

Wie erkent dat hij geen inzicht heeft en geen 
wijsheid heeft geleerd, bewijst juist het bezit 
ervan. Wat Agur met zijn belijdenis uitspreekt, 
is dat Gods wijsheid zo enorm groot is, dat hij 
in vergelijking daarbij nog niets van de wijsheid 
heeft geleerd. Hoe dieper iemand indringt in het 
geheimenis van de wijsheid, dat is van Wie God 
en Christus zijn, des te meer wordt hij zich ervan 
bewust hoe weinig hij weet. Het is wijsheid je 
begrenzingen te kennen.

Dat geldt ook voor het ontstaan van de schepping. 
Als de mens ontdekkingen doet die in tegenspraak 
zijn met wat God zegt in Zijn Woord, is het wijsheid 
om te twijfelen aan het eigen verstand en niet aan 
het Woord van God. Dat wij bepaalde dingen uit 
Gods Woord niet begrijpen, omdat die in strijd 
lijken te zijn met de resultaten van ons onderzoek, 
zegt niet iets van God, maar van ons. Het is wel 
zeer aanmatigend om wat God zegt aan onze visie 
aan te passen, in plaats van de resultaten van ons 
onderzoek te betwijfelen. Het betekent dat wij 
onze visie voor de waarheid houden en dat God 
Zich heeft vergist, of in elk geval het anders heeft 
bedoeld. We dringen dan onze visie aan God op en 
leggen Hem onze uitleg in de mond. We doen er 
verstandig en wijs aan Gods Woord voor waar te 
houden. 

Dat is wat Agur vervolgens ook doet. Hij zegt: 
“Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild 
voor hen die tot Hem de toevlucht nemen” (Spr. 30:4). 
Dat Agur hier over het woord van God spreekt, 
houdt in dat God gekend kan worden door Zijn 
Woord. Agur bevestigt dat elk woord dat God 
heeft gesproken zuiver, vlekkeloos is. Gelouterd 
betekent dat het elke vuurproef heeft doorstaan, 
waarbij de zuiverheid is gebleken en bewezen. 
Het betekent ook dat het hele Woord van God 
betrouwbaar is. Niets erin is bedrieglijk of vals, 
of het nu om geschiedenis, geboden, beloften of 
bedreigingen gaat. Daarom is het veilig om bij Hem 
te schuilen (zie Ps. 12:6; 18:31).

Agur zegt dat als wij Gods Woord, Gods uitspraken 
over welk onderwerp dan ook, serieus nemen, en 
wij ons vertrouwen in Hem laten zien door tot 
Hem de toevlucht te nemen, Hij ons serieus neemt 
en Zijn schild van bescherming voor ons houdt. Als 
wij worden getest in ons geloof, zal Gods Woord 
een schild en bescherming blijken te zijn. Dit 

vertrouwen wordt gevolgd door een waarschuwing 
om niet aan Gods woorden toe te voegen, een 
tendens die maar al te vaak aanwezig is: “Voeg niets 
toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat 
u een leugenaar zou blijken te zijn” (Spr. 30:6; zie ook 
Deut. 4:2; 12:32). 

De hand op de mond 
We kunnen ook een voorbeeld nemen aan Job. Job 
was door God in diepe ellende gedompeld. Job had 
daar grote moeite mee, want hij had toch niets 
gedaan wat de rampen rechtvaardigde die God 
over hem had gebracht. Hij riep er God zelfs over 
ter verantwoording. Of God maar eens wilde 
vertellen waarom Hij zo met hem handelde. God 
heeft Job laten uitrazen. Dan neemt Hij Zelf het 
woord (Job 38:1). Hij verdedigt Zich niet en geeft 
ook geen verklaring voor Zijn handelen met hem. 
In een onweer spreekt Hij tot Job en stelt hem 
meer dan zeventig vragen over zomaar enkele van 
Zijn scheppingswerken. 

Zijn eerste vraag is: “Waar was u toen Ik de 
aarde grondvestte?” (Job 38:4). Deze vraag blijkt 
onverminderd actueel. Als God klaar is met 
het stellen van Zijn vragen, die zo duidelijk de 
verhevenheid van de Schepper hebben aangetoond, 
is de reactie van Job: “Zie, ik ben te gering; wat zou 
ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond” 
(Job 39:37). Hij doet er het zwijgen toe. Dat is de 
gepaste houding tegenover de Schepper. 

We mogen Hem onze vragen stellen, ook over Zijn 
schepping, als we onze geringheid en Zijn grootheid 
maar erkennen. We moeten Zijn origineel niet 
naar onze hand zetten, omdat wij er 
met ons verstand niet mee uit de 
voeten kunnen. We doen er goed 
aan voortdurend te beseffen dat 
God oneindig groot is en wij zo 
ontzettend onbeduidend!
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Het Griekse woord voor scheppen is ktizoo 
(spreek uit: ktiedzoo). Bij Homerus (+ 800 v. Chr.) 
komt het slechts eenmaal voor, en wel in de 
betekenis ‘stichten’. In de Griekse vertaling van het 
Oude Testament, de Septuaginta, komt het voor in 
de ons vertrouwde betekenis ‘scheppen’. Daarvan 
afgeleid is het woord ‘schepping’ (Gr. ktisis). Het 
woord ‘Schepper’ (Gr. ktistès) komt in het Nieuwe 
Testament slechts eenmaal voor, en wel in 1 Petrus 
4:19 (‘de trouwe Schepper’).

Bij de Grieken was de hele gedachte van een 
schepping onbekend. Zij geloofden namelijk dat 
de materie eeuwig was, en dat er een goddelijke 
handwerksman met deze eeuwige materie aan de 
slag was gegaan. Dat is de reden waarom Paulus 
tijdens zijn toespraak op de Areopagus in Athene 
zijn wijsgerig geschoolde toehoorders moest 
uitleggen dat de onbekende god, die zij zonder 
Hem te kennen vereerden, de God was die de 
wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is (Hand. 
17:24). 

In het Nieuwe Testament wordt dan ook 
duidelijk aangegeven dat alles een begin gehad 
heeft. Kijk maar eens naar woordgroepen als 
‘het begin van de schepping’ (Marc. 10:6; vgl. 
Matt. 19:4); ‘van de schepping van de wereld af ’ 

(Rom. 1:20); ‘vanaf het begin van de schepping 
die God heeft geschapen’ (Marc. 13:19; vgl.  
2 Petr. 3:4). Dit begin vinden we ook terug 
in plaatsen als: ‘U hebt in het begin de aarde 
gegrondvest’ (Hebr. 1:10 = Ps. 102:26). Vanaf 
datzelfde begin was ook de duivel actief als 
mensenmoordenaar (Joh. 8:44). Daarnaast wordt 
naar het begin van de schepping verwezen door 
de frequent voorkomende woordgroep ‘de 
grondlegging van de wereld’.

De teksten die we hierboven bekeken hebben, 
laten zien dat ‘scheppen’ het begin van het bestaan 
van de wereld inhoudt, en dat er geen sprake is 
van vooraf bestaand materiaal. Dit is ook duidelijk 
hoorbaar in Romeinen 4:17, waar God door Paulus 
wordt voorgesteld als Degene ‘die de doden 
levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof 
zij zijn’. Diezelfde gedachte zien we al in Psalm 
33:9, waar staat: ‘Want Hij sprak en het was er, Hij 
gebood en het stond er’. Dat impliceert immers 
dat voordat God sprak er niets was, en dat voordat 
God gebood, er niets stond. In 2 Korintiërs 4:6 
lezen we dan ook expliciet dat God gezegd heeft: 
‘Uit duisternis zal licht schijnen’. God heeft dus 
geschapen door te spreken, oftewel door Zijn 
Woord – en dat is ten diepste Christus Zelf (zie 
Joh. 1:1-3; Kol. 1:16 (zie ook hierna); Hebr. 1:2).

Scheppen, en het begin 
van de schepping

Gerard Kramer
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Dat is de tijd waarop ook de zonen van God, 
de wedergeboren christenen, zullen worden 
geopenbaard. Nu zucht de schepping nog, ja, zij is 
in barensnood, maar dat zal gelukkig niet zo blijven. 
Wie de Heer Jezus toebehoort, is nu al in Hem 
een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17; vgl. Gal. 6:15). 

Zo iemand is tot een totaal nieuwe, herschapen 
mensensoort gaan behoren, want hij heeft ‘de 
nieuwe mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot 
kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen 
heeft’ (vgl. Ef. 4:24).

Alles, dus ook de materie, is geschapen. Zie teksten 
zoals: 

Efeziërs 3:9 (‘God die alle dingen geschapen 
heeft’); 

Kolossenzen 1:16 (‘want in Hem zijn alle dingen 
geschapen in de hemelen en op de aarde, de 
zichtbare en de onzichtbare...): alle dingen zijn 
door Hem en tot Hem geschapen’); 

Openbaring 4:11 (‘U bent waard, onze Heer en 
God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en 
de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, 
en door uw wil bestonden zij en zijn zij 
geschapen’; vgl. Openb. 10:6). 

Ook de schepping van de mens wordt expliciet 
in het Nieuwe Testament vermeld als een 
scheppingsdaad van God. Zie bijv. Matteüs 
19:4 (‘Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft 
geschapen, hen van het begin af als man en vrouw 
heeft gemaakt?’). Vergelijk ook 1 Korintiërs 11:9.

Helaas is de schepping al vele eeuwen lang 
onderworpen aan de vloek. We zagen al dat er vanaf 
het begin een mensenmoordenaar is, nl. de duivel. 
In Romeinen 8:19-22 wordt uiteengezet dat de 
schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen, 
en daarvan vrijgemaakt hoopt te worden, ja, zelfs 
reikhalzend uitziet naar dat moment. 
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Gods 
handelen 

en de 
wetenschap

Kees Fieggen

Het jaar 2009 was zowel een Darwinjaar 
als een Calvijnjaar. De reformator bracht 
de Bijbel weer onder de aandacht, terwijl 
Darwin verantwoordelijk lijkt voor het 
loslaten van de Schrift ten gunste van de 
wetenschap. Hoe zit het met de relatie 
tussen Bijbel en wetenschap? In dit artikel 
willen we kijken naar de beperkingen van de 
wetenschap, en hoe we als christenen hierin 
kunnen staan. 

Een kijkje in de geschiedenis

Anders dan in populaire werkjes wel eens wordt 
gesteld, waren gelovige wetenschappers er met 
de kerkvaders van overtuigd dat de aarde een 
bol was, net als andere hemellichamen. Dat de 
middeleeuwen duister zouden zijn (zonder veel 
kennis) en dat men toen algemeen dacht dat de 
aarde plat was – dat is een 19e eeuws verzinsel. 
Vanuit de verlichting keek men terug en men wilde 
graag veronderstellen dat de mensen in die tijd 
eerder dom, duister en onwetend waren. Het idee 
van bollen (voor zon, maan, aarde en planeten) 
was bij de Grieken al opgekomen. Aristarchus (3e 
eeuw voor Chr.) liet daarbij de aarde om de zon 
draaien, maar vond weinig navolging. Aristoteles 
(4e eeuw voor Chr.) was stellig: de aarde staat in 
het centrum en alles draait daaromheen. Plato had 
al aangegeven dat al die bewegingen cirkelvormig 
waren, omdat de cirkel goddelijk zou zijn. Dat idee 
(bollen en cirkels, de aarde in het midden) heeft 

lange tijd gedomineerd. Plato’s overtuiging remde 
daarbij het onderzoeken van de schepping door 
waarneming.

Onder de oude Grieken leefde al de gedachte aan 
evolutie, aan een natuurlijke oorsprong van alle 
leven. Ook werd soms een hoge ouderdom van de 
aarde aangenomen. De kerkvaders kwamen tegen 
dit alles in het geweer. Anders dan sommigen lijken 
te denken, gingen ze er vrij algemeen van uit dat de 
aarde jong is. Ook Augustinus was van mening dat 
de aarde nog geen 6000 jaar oud was.

De invloed van de reformatie

De wetenschap maakte pas echt vorderingen toen 
men leerde vertrouwen op de waarnemingen, 
en ging onderzoeken hoe het werkelijk was. De 
reformatie heeft daarbij geholpen. Veel botanici 
waren protestants. Net als Kepler (zie hieronder) 
waren ze vol bewondering voor de schoonheid van 
de schepping. Calvijn beschouwde de wetenschap 
als een gave van God: door het onderzoek van 
de natuur kan de mens dieper doordringen in 
de wonderen van de schepping. Wel moet alle 
wetenschap dienen tot eer van God en tot nut van 
de naaste.

Het vrij lezen van de Bijbel (het eerste boek) 
stimuleerde ook het vrij onderzoeken van de 
natuur (het tweede boek). De Bijbel bevrijdt de 
mens van de heerschappij van de natuur en zijn 
goden. De natuur is zelfs onder beheer van de 
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mens gesteld, het is geen heiligdom waar wij niet 
binnen mogen gaan. God schiep de natuur naar 
Zijn soevereine wil, stelde wetten van de natuur 
in waar wij op kunnen vertrouwen. De natuur is 
redelijk en daarom met vrucht te onderzoeken. Dat 
wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn, hoewel die 
niet altijd makkelijk zijn vast te stellen. Ook voor 
Calvijn was het helder dat de aarde niet ouder was 
dan 6000 jaar.

Het getuigenis van Kepler (17e eeuw)

In de tijd dat er nog volop werd getwist welk model 
van ons zonnestelsel de werkelijkheid weergaf, 
was het niet vreemd om Gods lof te zingen in een 
wetenschappelijk werk. De grote astronoom en 
wiskundige Johannes Kepler heeft voor een grote 
doorbraak in de wetenschap gezorgd door te 
buigen voor de nauwkeurige waarnemingen van 
de Deense astronoom Tycho Brahe. In zijn tijd was 
de cirkel de heersende gedachte, maar Kepler liet 
(in 1609!) zien dat ellipsvormige banen voor de 
planeten (in hun reis om de zon) de waarnemingen 
beter verklaarden. Dat ging niet vanzelf: lange 
tijd verzette hij zich ertegen, tot hij wel moest 
capituleren. Niet dat hij direct veel navolging kreeg: 
de cirkel was immers goddelijk – eigenlijk een 
Griekse gedachte. 

De betekenis van Kepler voor de natuurwetenschap 
wordt door wetenschapshistorici vaak groter 
geacht dan die van Galileï. In zijn belangrijkste 
wetenschappelijke werk schreef hij: 

‘O Gij die door het licht van de natuur het verlangen 
naar het licht van de genade in ons wakker maakt om 
ons daardoor tot het licht van Uw heerlijkheid te leiden. 
U dank ik, Schepper en Heere, omdat U mij vreugde 
hebt geschonken in wat door U geschapen is en ik mij 
vermaakt heb in de werken van Uw handen. ... Ik heb 
aan de mensen die deze uiteenzettingen zullen lezen, 
de heerlijkheid van Uw werken laten zien, voor zover 
mijn beperkte geest de oneindige rijkdom daarvan kon 
bevatten. Als ik mij ... tot onbezonnen uitspraken heb 
laten verleiden, of als ik behagen schepte in mijn eigen 
roem bij de mensen ..., vergeef het mij in Uw mildheid 
en barmhartigheid.’

Dat is de ware houding van een christen in de 
wetenschap: vreugde beleven aan het tonen 
van Gods heerlijkheid in de schepping en 
bescheidenheid over de eigen resultaten.

Hoe lezen wetenschappers de Bijbel?
De Bijbel geeft ons geen wereldbeeld, maar beschrijft 
de meeste dingen door de ogen van de waarnemer, 
de toeschouwer. Dat doen wij in ons alledaags 
taalgebruik nog steeds: niemand kijkt raar op als we 
het over de zonsondergang hebben. Dat we 
tegenwoordig denken dat de aarde in 24 uur om 
haar as draait, is daarmee niet in tegenspraak: we 
zien nog steeds hetzelfde. Calvijn zei al dat God 
geen astronomisch onderwijs geeft, en kon daarom 
accepteren dat Saturnus groter is dan de maan en 
dat de maan zelf geen licht geeft. Zon en maan zijn 
voor ons oog aan de hemel even groot, maar de 
zon is het grote licht – omdat die veel meer licht 
geeft.

Het zou raar zijn om te veronderstellen dat Gods 
Woord wetenschappelijke taal spreekt. Als we 
lezen over ‘alle soorten vogels’, dan moeten we 
ons afvragen wat daarmee bedoeld wordt. Waar 
we ‘vogels’ lezen, staat eigenlijk ‘gevleugelden’, dus 
horen de vleermuizen erbij. Wij rekenen konijnen 
en hazen niet onder de herkauwers, de Bijbel 
doet dat wel. Lange tijd wisten we niet hoe we dat 
moesten interpreteren, maar deze knagers blijken 
twee soorten keutels te produceren. De groene 
zien we nooit want die eten ze gelijk weer op – en 
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in die zin zijn ze dus toch herkauwers – maar niet 
volgens onze definitie.

Dat de Bijbel geschreven is in de taal van de 
toeschouwer, maakt hem niet minder waar of 
betrouwbaar: het is Gods openbaring. Het is echter 
niet altijd eenvoudig om de bijbelse gegevens te 
vertalen naar de wetenschap. Als we in Genesis 
lezen over de zondvloed (duidelijk wereldwijd), 
dan moeten we de sporen daarvan in de aardlagen 
terugvinden. Maar hoe vertalen we bijvoorbeeld 
de ‘kolken der grote waterdiepten’ en de ‘sluizen 
des hemels’? Welke aardlagen horen wel en 
welke niet bij de zondvloed? Vanuit de bijbelse 
gegevens kunnen we al vertalend proberen een 
wetenschappelijk zondvloedmodel te maken. Over 
dat model kun je wetenschappelijk discussiëren en 
het heeft alle beperkingen die eigen zijn 
aan de wetenschap. Dit model is in elk 
geval minder waar dan wat Genesis 
ons leert: alle zondvloedmodellen 
zijn feilbaar mensenwerk.

Schepping en / 
of evolutie?
Moeten we als christenen 
Genesis letterlijk lezen, en dus 
de evolutietheorie afwijzen? 
Andere artikelen gaan in op 
de vragen vanuit de Bijbel, 
hier wil ik meer ingaan op de 
beperkingen van de wetenschap. 
In de natuurwetenschappen 
werken we met waarnemingen en 
experimenten. Daarmee proberen we 
theorieën te ondersteunen, die lang niet altijd 
als vanzelf uit de waarnemingen volgen. Nogal 
vaak is de theorie er, voordat er ondersteunende 
waarnemingen of experimenten zijn. Dat gold 
voor het model van Copernicus (dat de aarde 
om de zon en om haar as draaide), en ook de 
relativiteitstheorie van Einstein. Een theorie of 
model moet zo goed mogelijk de bekende feiten 
verklaren – tot er een andere theorie komt die dat 
beter doet. Soms bestaan verschillende theorieën 
naast elkaar of vullen elkaar aan.

Ten tijde van Darwin waren er al verschillende 
opvattingen over de veranderlijkheid van de 
soorten. De ‘fixisten’ dachten dat verandering 
onmogelijk was en beriepen zich daarbij o.a. op 

Linnaeus. Deze botanicus dacht er echter aan het 
eind van zijn leven anders over. Hij dacht dat de 
Schepper de orden geschapen had en dat door 
Zijn hand en later door de natuur de verschillende 
soorten daaruit waren ontstaan. Bekende 
Duitse biologen waren een vergelijkbare mening 
toegedaan. De waarnemingen van Darwin wezen 
ook op die mogelijkheid van variatie op een thema: 
alle katachtigen zouden makkelijk verwant kunnen 
zijn. De conclusie van Darwin ging echter veel 
verder: hij trok die gedachte door naar een hele 
stamboom van het leven. 

Fundamentele bezwaren daartegen kwamen in 
die tijd van diezelfde Duitse biologen: verandering 
kan, maar alleen binnen een bepaald ‘Grundtype’ 
(ongeveer zoals we nu over een basistype spreken). 

Deze bezwaren gelden nog steeds en zijn 
zelfs versterkt: we hebben nog geen 

goed idee hoe verandering van type 
mogelijk is. Het is daarom niet 

vreemd aan de wetenschap om 
te opperen dat verschillende 
levensvormen apart van elkaar 
zijn ontstaan, en geen af-
stammingsverwantschap kennen. 
Tegenover ‘monofylie’ (alles 
is aan elkaar verwant, je kunt 
een complete stamboom van 
het leven maken) staat dan 
‘polyfylie’ (katten zijn onderling 
verwant, maar niet met paard 

en paardenbloem). Daarmee los 
je niet alle oorsprongsvragen op – 

maar: Kan dat wel?

Degeneratie en het 
ontstaan van ziekten
In het begin was alles zeer goed, zoals Genesis 
1:31 ons vertelt. Dat is duidelijk niet zo gebleven: 
na de zondeval werd alles aan de vergankelijkheid 
onderworpen (Rom. 8:20). Ziekten zijn dus het 
gevolg van de zondeval. De laatste tijd zien we 
steeds duidelijker hoe dat biologisch gezien werkt. 
Zowel in onze darmen als in de bodem ontdekken 
we steeds meer goede bacteriën – maar een aantal 
bacteriën zijn ontspoord door mutaties en zijn 
ziekteverwekkers geworden. Sommige bacteriën 
op onze huid worden pas parasieten, als ze door 
een wondje ons bloed binnendringen. Iedereen 
kent vogels als koereigers, die de parasieten uit de 
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vacht van o.a. koeien verwijderen – maar als de koe 
een wond krijgt, houden ze die als parasieten open. 
Virussen zouden heel goed ontspoorde speciale 
stukjes spring-DNA van onszelf kunnen zijn: juist 
dat spring-DNA kan deels verklaren waarom er 
zoveel variatie binnen een basistype mogelijk is. 

Veel ziektes hebben een erfelijke component: ze 
worden (mede) veroorzaakt door een genetisch 
defect. Dat komt door mutaties, waarvan de 
meeste trouwens door een speciale reparatiedienst 
hersteld worden. In de praktijk zien we helemaal 
geen opklimming, maar eerder degeneratie: we 
raken eerder eigenschappen kwijt dan dat we er bij 
krijgen. Over dit thema valt veel meer te zeggen, 
maar dit lijkt me voldoende om aan te stippen 
welke kant het moderne biologische onderzoek 
ons op kan leiden – als we tenminste niet alles 
vanuit de evolutie-gedachte proberen uit te leggen.

Het fundamentele probleem
Wetenschap is mensenwerk; en dus is wetenschappelijke 
waarheid op z’n best voorlopige waarheid. Daarbij 
komt het probleem dat we met een veronderstelde 
evolutie terug in de tijd moeten kijken. Dan 
zijn herhaalbare experimenten niet mogelijk. 

Bovendien moeten we dan ervan uitgaan dat alles 
in het verleden op dezelfde manier is gegaan als 
in het heden. Een christen weet zeker dat dat niet 
zo is, want de schepping is door Gods Woord 
tot stand gekomen: “Hij sprak en het was er” (Ps. 
33:9). Het zichtbare is daarbij niet ontstaan uit het 
waarneembare (zie Hebr. 11:3). 

De bijzondere scheppingsdagen lenen zich dus niet 
voor gewoon wetenschappelijk onderzoek. We 
zien alleen de resultaten van dat scheppingswerk 
– en niet eens compleet omdat er soorten zijn 
uitgestorven en er een zondvloed is geweest. 
De precieze impact van de zondvloed is moeilijk 
te achterhalen: het heeft een ongekende 
schaalgrootte en is met niets wat we kennen goed 
te vergelijken. Alle zondvloedmodellen zijn magere 
pogingen om een en ander in kaart te brengen. We 
kunnen daarbij deels steunen op wat we kunnen 
waarnemen na bekende overstromingen. We weten 
daaruit dat aardlagen van meters dik in enkele uren 
kunnen worden gevormd en dat de kracht van 
water groot is, maar de zondvloed was uniek in 
omvang.

Als christenen zouden we moeten voorgaan 
in bescheidenheid, zoals Kepler ons leert. De 
wetenschap heeft maar beperkte mogelijkheden. 
Helaas hebben creationisten soms een te grote 
broek aangetrokken om de onterechte claims 
van evolutionisten te bestrijden. Ook wij zouden 
moeten leren van onze Heer, die zegt: “Leert van 
Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” 
(Matt. 11:29).

Conclusie
Een christen mag vertrouwen op Gods Woord: 
God heeft geschapen en Hij heeft dat zelfs in zes 
dagen gedaan. De wetenschap blijft daarbij per 
definitie op een afstand staan, want dit eenmalige 
gebeuren is door haar niet te onderzoeken. Dat de 
natuurwetenschap soms tot andere conclusies komt 
dan een bijbellezer, hoeft ons niet te verontrusten. 
De wetenschap is feilbaar mensenwerk en de 
Bijbel is niet in wetenschappelijke taal geschreven. 
Bovendien overschrijdt de wetenschap haar 
grenzen als ze stellige uitspraken doet 
over het verleden.

Koereiger (Bubulcus ibis)
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Hij sprak en het was er…

Kees Fieggen

Staan Bijbel en wetenschap tegenover 
elkaar? Ik denk van niet. Wel denk ik dat 
de natuurwetenschap veel duidelijker zijn 
eigen grenzen zou moeten kennen, en dat 
Gods Woord ons niet de ruimte geeft om de 
evolutiegedachte algemeen toe te passen. 
Over de wetenschappelijke kant van dit 
verhaal gaat een ander artikel, hier wil ik 
vooral de bijbelse lijnen onderzoeken. 

De Bijbel kijkt van boven naar beneden

Een christen neemt de Bijbel als uitgangspunt. 
Sommige theologen zien de Bijbel als het product 
van mensen, die vanuit hun eigen, tijdgebonden 
wereldbeeld hebben geprobeerd iets over God 
te zeggen. Mijn uitgangspunt is: God heeft Zich 
geopenbaard in Zijn Woord (de Bijbel), en Hij 
heeft daarvoor menselijke schrijvers – met hun 
eigenaardigheden – gebruikt. Die schrijvers waren 
beperkt en feilbaar, maar toch heeft God ervoor 
gezorgd dat Zijn Woord onfeilbaar is en waarachtig. 
Gods Woord is openbaring en toont ons hoe God 
het ziet. Niet alles wat wij zouden willen weten, 
kunnen we erin vinden. De Bijbel is niet geschreven 
om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of ons 

wetenschappelijke informatie te verschaffen. 
Het Woord moet vooral ons hart raken. Maar: 
Gods Woord is waarheid en openbaring en geeft 
daardoor grenzen aan – ook voor de wetenschap. 

En God zei …

Zo spreekt Genesis 1 over de schepping: God 
(meervoud: Elohim) schept (enkelvoud) door te 
spreken. De indruk die we daar krijgen, is dat het 
scheppen door te spreken geen proces is: het 
gebeurt meteen (‘en het was alzo’). God heeft 
niet alles in één keer geschapen – wat Hij als de 
Almachtige had kunnen doen. Daar heeft Hij 
ongetwijfeld redenen voor gehad, en wij kunnen uit 
wat Hij aan ons daarover vertelt wel enkele lessen 
trekken. Maar dat is nu niet ons onderwerp.

De psalmen spreken vaak over Gods daden en 
bieden daarmee troost: Gods daden geven vaste 
grond onder de voeten. Gods scheppingsdaden 
horen daarbij. God schiep met verstand (Ps. 136:5), 
en al Zijn werken moeten Hem loven (Ps. 103:22). 
De psalmen bevestigen dat de schepping geen 
proces was, maar door Gods woord plaatsvond: 
“Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt,  
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door de adem van Zijn mond al hun heer (...) want Hij 
sprak en het was er, Hij gebood en het stond er” (Ps. 
33:6+9, vgl. Ps. 148:5).

Voor de christen is hiermee de toon gezet. De 
schepping is een bijzondere gebeurtenis die door 
Gods spreken is voltooid – en in vrij korte tijd. Dat 
kunnen we van de almachtige God ook verwachten: 
Hij heeft geen lange tijd nodig om iets te maken. 

Echt gebeurd of een hoger doel?
Er zijn genoeg bijbeluitleggers die aan de zes 
dagen symbolische betekenissen toekennen. Er 
zit ook een prachtig ritme in de scheppingsdagen, 
met op de eerste drie dagen de rijken hemel, zee, 
lucht en aarde, en op de volgende drie worden 
haar bewoners geschapen. We herkennen er de 
bekeringsgeschiedenis van een mens in en zelfs de 
verschillende bedelingen van de heilsgeschiedenis. 
Met deze en andere dieperliggende betekenissen 
kunnen we een heel nummer vullen. Genesis 1 
heeft een hoger doel dan het bieden van een 
scheppingsmodel voor christenwetenschappers. 
Alles in de Schrift heeft een geloofsdoel. En achter 
de eerste schepping en de eerste mens zien we de 
nieuwe schepping opdoemen en we worden – als 
het goed is – tot aanbidding geleid. 

Maar juist dat hogere doel verbiedt ons om alleen 
symbolisch te lezen. De God van de waarheid 
leidt ons niet om de tuin, Hij vertelt ons geen 
mythe om ons iets moois duidelijk te maken. Hij 
schrijft geschiedenis door de hele Bijbel heen, 
en werkt daarmee op een bijzondere manier in 
de werkelijkheid. In die ware gebeurtenissen legt 
Hij op een wonderbaarlijke manier een diepere 
betekenis. Als Hij ons vraagt in Hem te geloven, dan 
kunnen we erop vertrouwen dat Hij de waarheid 
spreekt.

De zes dagen
De taal van Genesis 1 is geen poëzie zoals 
in Job en de Psalmen1. Het is proza met veel 
feitelijkheden. Maar waren het echte dagen? Soms 
wordt het woord ‘dag’ immers in een andere zin 
gebruikt (zoals ‘de dag van Zijn toorn’)? De unieke 
vermelding: ‘en het was avond geweest en het was 

1)  Poëzie in de Bijbel maakt gebruik van parallellisme, contrast en 
versterking. Lees maar hoe in de Psalmen de tweede regel vaak een 
uitbreiding van de eerste is, of een contrast ermee vormt, of hetzelfde 
anders zegt.

morgen geweest: de eerste (of …) dag’, trekt deze 
zes dagen echter uit die ruimere betekenis van een 
periode. Wetenschappelijk gezien zijn zes perioden 
ook te gekunsteld.

En de uitdrukking “één dag bij de Heer is als duizend 
jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr. 3:8)? Bij God 
heeft de tijd niet dezelfde waarde als bij ons. Petrus 
zegt dit met het oog op het geduld van de Heer: er 
zijn als het ware maar twee dagen verlopen sinds 
Golgota. En als we het ruimer willen toepassen: de 
Heer kan in één dag zoveel doen dat wij denken 
dat er wel duizend jaar voor nodig is …

Sommigen suggereren dat de schrijver van Genesis 
1 de schepping in zes visioenen of nachtgezichten 
te zien kreeg. De vraag rijst waarom dat er niet 
bij staat, zoals dat bij de profeten wel gebeurt. 
Toch vind ik het spreken over ‘6 maal 24 uur’ al 
te prozaïsch. De scheppingsdagen zijn niet te 
vergelijken met de dagen zoals we die nu beleven. 
Niets was gewoon in die tijd: alles zinderde van 
Gods scheppingskracht. 

En: niemand van ons was er bij – zelfs Adam kwam 
pas op het laatste moment en voor hem was alles 
nieuw. Genesis 1 is openbaring. God wilde tonen 
hoe Hij het gedaan heeft. Wie zijn wij om te 
denken dat het anders is gegaan dan Hij ons vertelt 
– en zoals Hij bij het geven van het sabbatsgebod 
bevestigt (Ex. 20:11)? Daaruit alleen al leren we dat 
het echte dagen geweest zijn – al waren dat heel 
bijzondere dagen. Begrijp ik dan hoe het gegaan is? 
Welnee, en ik blijf natuurlijk met flink wat vragen 
zitten – ook wetenschappelijk. Dat is niet erg 
natuurlijk: wij zijn maar kleine mensjes en wij leven 
in geloof.

En Genesis 2 dan?
In Genesis 1 zien we chronologie. Eerst gebeurt er 
dit, dan dat, dag voor dag. Hier is de Schepper van 
hemel en aarde aan het werk: Elohim (meervoud). 
Genesis 2 zoomt in op de schepping van de mens, 
bijna alle gebeurtenissen zijn nevengeschikt: ze 
worden naast elkaar geplaatst. Sommige vertalingen 
tonen dat met de voltooid verleden tijd (‘de Here 
God had geformeerd’). Er is geen aanduiding van 
tijd zoals in Genesis 1. Genesis 2 spreekt over de 
Here God (JHWH Elohim). De godsnaam JHWH 
betekent ‘Ik ben die Ik ben’, en heeft te maken 
met de relatie die Hij met de mens aangaat. Het 
is al met al niet zo moeilijk te zien dat het verslag 
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van Genesis 2 een duidelijk ander doel dient dan 
het dag-voor-dag relaas van het eerste hoofdstuk. 
Er blijven wel vragen over, maar ik zie geen echt 
conflict tussen de beide verslagen.

Ontmoet de Schepper
In Romeinen 1 lezen we dat “Zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid uit Zijn werken met inzicht doorzien” 
kunnen worden. Het is de taal van Guido Gezelle 
(1858 – een jaar voor Darwins boek ‘On the origin 
of species’):

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het al te male,

dat God geschapen heeft!

De conclusie van Gezelle is door en door bijbels, 
maar zegt ons niets over het ‘hoe’ van de schepping. 
Een christen weet daar meer van: “Door het geloof 
begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid 
zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat 
zichtbaar is” (Hebr. 11:3). 

Met ons geloof en lezend in onze Bijbel kunnen 
we nog wat stappen zetten. Gods Woord is een 
goddelijk Persoon. Als we over de schepping en de 
Schepper spreken, hebben we het over de Heer 
Jezus, over Gods Zoon, over het vleesgeworden 

Woord. “Alle dingen zijn door Hem geworden”, zegt 
de apostel Johannes (Joh. 1:3)2. Tegen deze Man 
wordt gezegd: “Spreek slechts met een woord en 
mijn knecht zal gezond worden” (Matt. 8:8) – en Hij 
spreekt keer op keer met gezag. We horen hier de 
echo van de scheppingsdagen doorklinken via de 
psalmen tot in het bevelend spreken van de Zoon 
in de genezingen die Hij verricht en de manier 
waarop Hij de wind en de zee bestraft (Marc. 4:39).

Als God, als de Here Jezus, met gezag spreekt, 
gebeuren er dingen. Zo heeft de schepping 
plaatsgevonden, zo kan Hij genezing schenken. 
Daaruit zien we dat Hij inderdaad is wie Hij zegt te 
zijn. Als we dat alleen symbolisch opvatten, is Hij 
niet meer de “Ik ben, die Ik ben”. Dan is Hij niet 
meer de Almachtige. 

En zie, het was zeer goed
De evolutietheorie gaat ervan uit dat alle 
levensvormen op aarde onderling verwant zijn: je 
kunt een stamboom maken waarin ze allemaal 
met elkaar verbonden zijn – met eencelligen aan 
de basis en de mens aan het eind van één van de 
takken. De ontwikkeling van eencelligen tot de 
mens beslaat een heel lange periode: 500 tot 600 

2)  Lees Joh. 1:1-5+14, Kol. 1:16 en Heb. 1:2.
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miljoen jaar. Over het mechanisme van de evolutie 
(hoe het is gegaan) is nog wel verschil van mening, 
maar in elk geval spelen mutaties (veranderingen in 
de erfelijke eigenschappen) en natuurlijke selectie 
(de best aangepaste overleeft) een belangrijke rol. 

“God zag dat het goed was” is moeilijk te rijmen met 
een proces van natuurlijke selectie, waarin de best 
aangepaste overleeft en de zwakkere sterft. God 
selecteert niet op die manier, 
niet door middel van de dood. 
Sterker nog: in het Nieuwe 
Testament zien we dat Jezus 
Zich het lot van de zwaksten 
en de slecht aangepasten 
aantrekt: “Blinden worden 
ziende en lammen wandelen, 
melaatsen worden gereinigd en 
doven horen en doden worden 
opgewekt en armen ontvangen 
het evangelie” (Matt. 11:5). Tegenover de slogan 
‘brutalen hebben de halve wereld’ plaatst Hij: 
“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven” (Matt. 5:5). Bij de evolutie is er sprake van 
ellenbogenwerk, in het Koninkrijk van God moeten 
we leren elkaar te dienen. 

De Bijbel spreekt over een goed begin. Na de 
zondeval zien we degeneratie3, zoals Paulus later 
schrijft: “de hele schepping zucht en is in barensnood” 
(Rom. 8:22). 

In het begin was het nog geen probleem als broer en 
zus trouwden en kinderen kregen: er waren weinig 
schadelijke mutaties die voor inteeltproblemen 
konden zorgen. 

Er is inderdaad sprake van een strijd om het 
bestaan – maar pas sinds de zondeval! God heeft 
ongetwijfeld tal van overlevingsmogelijkheden in 
de schepping gelegd. Hij wist wat er zou gebeuren, 
dat het niet ‘goed’ zou blijven. Sindsdien is er wel 
verandering geweest en zijn er nieuwe soorten 
ontstaan – maar geen totaal nieuwe levensvormen.

En de zondeval?
Schepping door middel van evolutie impliceert 
dat Genesis 1 niet ‘letterlijk’ waar is. Volgens de 
evolutietheorie is de mens langzamerhand ontstaan 
uit een aapachtige voorouder. Door rechtop te 
gaan lopen, kwamen de handen vrij en nam het 

3)  Degeneratie is achteruitgang, verval. Dat gebeurt als we ouder worden, 
maar ook genetisch over de generaties.

werktuiggebruik en daarmee de intelligentie toe. 
Op welk moment was het dan ‘zeer goed’? Op welk 
moment kwam het gebod om niet van de vrucht 
van de boom van kennis van goed en kwaad te 
eten? Op welk moment kwam de verleiding door 
de slang en werden Adam en Eva verbannen uit de 
Hof van Eden? Of moet het verhaal over de Hof en 
de zondeval ‘archetypisch’ worden verstaan?4 

Als er geen werkelijke, 
historische zondeval heeft 
plaatsgevonden, komt ook het 
plaatsvervangend lijden van de 
Heer Jezus op losse schroeven 
te staan. Adam is het hoofd van 
het eerste mensengeslacht: 
in Adam hebben wij allen 
gezondigd. “Door één mens is de 
zonde de wereld binnengekomen 

en door de zonde de dood” (Rom. 
5:12). Evenzo kan Christus, de tweede Mens, een 
nieuw mensengeslacht beginnen. Christus is het 
Hoofd van allen die door Hem zijn verlost. Door 
één daad van gerechtigheid (Zijn sterven op het 
kruis) krijgen alle mensen de kans om rechtvaardig 
te worden (zie Rom. 5:18-21). De Bijbel legt een 
directe link tussen Adam en Christus.

Ontkenning van het oordeel
Volgens de evolutietheorie vormen de aardlagen 
een evolutie-archief. De eeuwen door hebben 
christenen in de fossielen in de aardlagen (met 
massagraven) het getuigenis van Gods oordeel door 
middel van de grote vloed gezien. De aardlagen 
liggen er als een bewijs dat de toenmalige wereld 
door water vergaan is – hoewel waarschijnlijk niet 
alle aardlagen daardoor gevormd zijn. Het is niet 
zo dat alles sinds het begin hetzelfde is gebleven, 
zegt Petrus. Er heeft een oordeel plaats gevonden 
door water, en er komt er nog één door vuur 
(zie 2 Petr. 3). De verwachting van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde moet ons aansporen 
om heilig te leven, toegewijd aan de Heer die 
alles gemaakt heeft, ons heeft verlost en ons een 
geweldige toekomst in het vooruitzicht stelt. De 
evolutietheorie aanvaardt het oordeel over de 
zonde niet – en maakt verlossing door het kruis 
daarmee zinloos.

4)  Een archetype is een oerbeeld, een symbolische voorstelling die in het 
onderbewustzijn van alle mensen aanwezig is. Zo bezien zou de zondeval 
(alleen) een voorbeeld zijn van hoe het in het leven van elk mens verkeerd 
kan gaan door de verleidingen die op ons af komen.

Er is wel 
verandering geweest 

en zijn er nieuwe 
soorten ontstaan – maar 

geen totaal nieuwe 
levensvormen
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Waar waart gij …?
Natuurlijk: er is geloof nodig om te aanvaarden 
dat God door het Woord heeft geschapen. En de 
zinsnede in Hebreeën 11:3 – “zodat wat men ziet, 
niet ontstaan is uit wat zichtbaar is” – stelt een 
beperking aan de wetenschap. Voor velen is dat 
een (bijna) onverdraaglijke gedachte. Maar wie is 
er nu God? Zou het ook zo kunnen zijn dat wij 
wetenschappelijk gezien niet zoveel over het begin 
kunnen zeggen? Laten we eens kijken hoe God met 
Job spreekt. Job roept God ter verantwoording – 
en we kunnen de emoties van deze godvrezende 
man begrijpen die hem daartoe brengen. God 
antwoordt door te verwijzen naar de schepping. 

Later horen we dit weerklinken in wat de 24 
oudsten aanbiddend uitspreken: “(...) want U hebt 
alle dingen geschapen en door Uw wil bestonden zij en 
zijn zij geschapen” (Openb. 4:11). 

“Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert 
met woorden zonder verstand? Gord nu als een 
man uw lendenen, dan wil Ik u ondervragen, opdat 
gij Mij onderricht. Waar waart gij, toen Ik de aarde 
grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt” (Job 
38:2-4);

“Wil de bediller twisten met de Almachtige?” (Job 
39:35). 

Zouden we niet beter de houding van Job kunnen 
aannemen, die hierop zegt: “Zie, ik ben te gering, hoe 
zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond” 
(Job 39:37)?

Conclusie
We kunnen niet zeggen dat we Gods 
scheppingsdaden begrijpen. In de schepping zien 
we Gods eeuwige kracht en goddelijkheid, en door 
het geloof weten we dat Gods spreken genoeg was 
om alles te laten ontstaan. De schepping is geen 
proces, de groei daarna wel. 

Er is alle reden om de evolutietheorie als anti-Bijbels 
af te wijzen. Het veronderstelde mechanisme van de 
evolutie is onbijbels van karakter. Het aanvaarden 
van de evolutie leidt tot moeilijkheden in het 
verstaan van de Schrift (zondeval, rechtvaardiging, 
nieuwe schepping), alsook tot ontkenning van het 
oordeel van God over de zonde. Ten slotte staat 
de evolutiegedachte tegenover de degeneratie die 
we om ons heen zien, ook in moreel opzicht. De 
nieuwe mens ontstaat niet vanzelf, maar door een 
nieuwe schepping.

Het geloof neemt wat de Schrift over de schepping 
zegt als openbaring aan en buigt bescheiden het 
hoofd. De wetenschapper in de christen zal ook 
bescheiden zijn en beseffen dat het begin moeilijk 
te peilen valt voor de natuurwetenschap.

“De schepping is geen proces, de groei daarna wel.”
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Wij zijn Gods geslacht

J.N. Darby

“De God die de wereld heeft gemaakt en 
alles wat daarin is (...), daar Hijzelf aan allen 
leven en adem en alles geeft. En Hij heeft uit 
één bloed het hele mensengeslacht gemaakt 
om op het hele aardoppervlak te wonen (...). 
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn 
wij, zoals ook enigen  van de dichters onder u 
hebben gezegd: Want wij zijn ook Zijn geslacht” 
(Hand. 17:24-28).

Een leven-gevende macht
Voordat God de mens vormde, schiep Hij reeds 
levende wezens van allerlei aard: in de zeeën, op de 
aarde en in de lucht. Deze levende wezens moesten 
zich voortplanten en vermenigvuldigen. Hieruit 
bleek de leven-gevende macht, waardoor Hij aan 
het stof levenskracht kon geven. De aarde getuigde 
niet alleen van Gods machtige handelen, maar ze is 
ook de plaats waar de raadsbesluiten van God ten 
aanzien van de mens uitgevoerd moeten worden. 
De levende wezens verschenen, waarover de mens 
moest regeren (Gen. 1:28). Adam moest de wil van 

God volvoeren als Zijn plaatsvervanger op aarde 
en Zijn kracht en recht volbrengen (1 Kor. 11:7).

De schepping van de mens neemt een aparte 
plaats in. Ze is onderscheiden van al het andere 
wat gebeurde in Genesis 1 en 2, en is de climax 
van alles. Adam wordt namelijk heerser over alle 
schepselen. Zijn belangstelling zal ook daarnaar 
uitgaan, omdat ze hem toebehoren. Hij leeft in zijn 
eigen sfeer van geluk, in overeenstemming met zijn 
natuur. Wat de andere schepselen betreft, regelt 
hij alles met zegen, want alles is aan zijn gezag 
onderworpen. De mens is op deze wijze in het 
midden van de schepping geplaatst.

Een aparte handeling
Maar de mens kwam voort door de wil van God uit 
het stof van de aarde, door een aparte handeling 
van Godswege. Dat gebeurde niet met de dieren. 
Die werden geschapen door Gods macht, Die de 
dingen die niet zijn, in het aanzijn roept, alsof ze 
waren. Maar God vormde Zelf de mens uit het stof 
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en blies daarna de levensadem in zijn neusgaten. 
Op die manier werd de mens een levende ziel 
en stond hij in directe verbinding met God Zelf. 
Zoals de apostel Paulus het in Handelingen 17 
aanhaalt: “Wij zijn ook Zijn geslacht”. Als God de 
dieren maakt, zegt Hij: “Laat de aarde levende 
wezens voortbrengen” (Gen. 1:24). Maar als Hij de 
mens maakt, zegt Hij in vers 26: “Laat Ons mensen 
maken”. Hij formeerde de mens naar Zijn beeld. Hij 
maakte de mens ongetwijfeld, opdat hij zich – zoals 
de andere levende wezens – zou vermenigvuldigen. 
Maar Hij gaf hem méér, namelijk de heerschappij 
over de levende wezens. De mens werd het 
hoofd en het middelpunt van Gods schepping op 
aarde. Het zaaddragende gewas werd hem tot 
voedsel gegeven; het groene gewas dat de aarde 
voortbracht, werd aan de dieren gegeven. Dood en 
geweld bestonden nog niet.

Een bijzondere positie
Er is niets wat meer opvalt dan deze bijzondere 
positie van de mens. In hem moesten de 
raadsbesluiten van God vervuld worden. Gods 
vermakingen zijn met de mensenkinderen. Hij 

heeft Zijn welbehagen in mensen (dus niet alleen 
Zijn goedheid ten opzichte van hen), en heeft dit 
geopenbaard door het feit dat de Zoon Mens 
geworden is. We vinden hier zonder twijfel de 
verantwoordelijke mens, maar het verschil dat 
er tussen hem en alle andere schepselen bestaat, 
komt bijzonder sterk naar voren.

De scheppingsdagen worden – vóórdat de mens 
genoemd wordt – met de gebruikelijke uitdrukking 
besloten: “En God zag dat het goed was” (Gen. 1:25). 
Dan wordt plechtig beraadslaagd om een speciale 
plaats aan de mens te geven. God wilde hem 
scheppen naar Zijn eigen beeld en naar Zijn eigen 
gelijkenis. Tot tweemaal toe vinden we de woorden 
dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld (Gen. 
1:27). Om van de mens simpel een dier te maken 
is iets afschuwelijks. Het zou de tweevoudige 
nadrukkelijke verklaring van God Zelf tenietdoen, 
en dus met deze uitspraak in Zijn Woord geen 
rekening houden. In de scheppingsorde is de mens 
onmiskenbaar de verwezenlijking van de wegen van 
God, hoewel dit pas in Christus ten volle vervuld 
is, zoals Psalm 8 ook toont (vgl. Rom. 5:14 en Hebr. 
2). 
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De schepping is een 
openbaring van God Zelf

Kris Tavernier

Ik ben geen wetenschapper en ik ben ook 
geen theoloog. Ik ben maar een eenvoudige 
bijbellezer, die ervan overtuigd is dat God het 
verlangen heeft om Zichzelf te openbaren 
en Zichzelf aan ons mensen bekend te 
maken door middel van Zijn Woord en 
hetgeen daarin beschreven staat – ook de 
scheppingsgeschiedenis. Het is dan ook 
niet mijn missie of roeping om de degens te 
kruisen met theologen of wetenschappers. 
Het is veeleer mijn bedoeling te laten zien 
dat we maar het beste kunnen vertrouwen 
op het Woord van God, ook wanneer het 
spreekt over de schepping van God.

God heeft het verlangen om 
Zichzelf bekend te maken
God verlangt ernaar Zichzelf bekend te maken aan 
de mensen, en iets van Zichzelf aan ons mensen 
te openbaren. Dat heeft Hij op diverse manieren 
gedaan. Hij openbaart Zichzelf door het Woord, 
de Bijbel, geschreven door mensen, geïnspireerd 
door de Geest. Zelfs in de wetten maakte Hij ons 
Zijn gedachten bekend. Hij openbaarde Zichzelf 
vooral door Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. 
Deze heeft ons het meest van alles laten zien Wie 
en hoe God is. 

God openbaart Zich ook door de schepping. 
Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt 
sinds de schepping van de wereld uit Zijn 
werken met het verstand doorzien (Rom. 1:20). 
De kosmos, zoals God die geschapen heeft, 
laat Zijn veelkleurige creativiteit en oneindige 
majesteit zien. Door het geloof ontdekken wij 
in de schepping een openbaring van God Zelf. 
Wie Gods scheppingswerk vervangt door de 
evolutietheorie, berooft God van Zijn eer (vgl. 
Openb. 4:11) en ontzegt zichzelf de verwondering 
over het werk van Gods handen. Ik kan dan ook 
niet geloven in een oerknal en vervolgens oneindig 
veel toevalligheden, waardoor de kosmos zou zijn 
ontstaan. Ik geloof dat God de Schepper is en 
dat Hij ons door en in de schepping iets van Zijn 
grootheid laat zien.

De schepping is bijzonder
Alles wat mensen leren over de schepping, toont 
alleen maar hoe bijzonder mooi en vernuftig die 
is. De wetenschap is in staat om bijvoorbeeld de 
natuurwetten te ontdekken, maar alleen God was 
in staat om de natuurwetten te scheppen. Eén 
enkele natuurwet op zich is al bijzonder. Maar 
de unieke combinatie van al de natuurwetten, 
waardoor de kosmos kan bestaan en blijven 
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bestaan, kan alleen maar door God vastgesteld zijn. 
Verander één natuurwet (bijv. de zwaartekracht), 
of verander de afstand van de zon tot de aarde, 
en daarmee wordt het leven op aarde onmogelijk. 
God heeft Zijn schepping wonderbaar toebereid: 
“De Heer heeft door wijsheid de aarde gegrond, door 
verstand de hemelen vastgesteld” (Spr. 3:19). De 
complexiteit van het geheel bewijst voor mij dat 
toeval en spontane evolutie wel zo’n onmogelijke 
optie is, dat er heel wat meer geloof nodig is om 
dit vol te houden dan het geloof in een Schepper.

Het Woord van God is betrouwbaar
Mag ik geloven wat er in het Woord van God, de 
Bijbel, staat? Het Woord van God is betrouwbaar 
in alles, ook als het zegt dat God de Schepper is. De 
Bijbel verhaalt over heel wat mensen en heel wat 
geschiedenissen. De Bijbel vertelt ons over God, 
over Zijn handelen, en maakt ons Zijn gedachten 
bekend. Hij vertelt ons over Gods reddingsplan 
en over Zijn plannen voor de toekomst met 
deze wereld, met Israël en de gelovigen. Is het 

aannemelijk dat God de dingen anders laat 
optekenen in Zijn Woord dan hoe ze werkelijk 
zijn? Zijn de geschiedenissen die in de Bijbel staan 
heel anders verlopen dan hoe ze beschreven staan? 
Dat lijkt mij toch niet aanvaardbaar. Moet ik mij bij 
het lezen van de Bijbel telkens de vraag stellen of 
het wel echt zo is als het beschreven staat? Ik mag 
hopen van niet, anders wordt het wel lastig lezen. 

Kijk, daarom zie ik ook geen reden om te geloven 
dat de wereld op een andere manier is ontstaan 
dan zoals de Bijbel het vertelt. In het begin was 
er niets, en toen ontstond opeens het heelal en 
is alles geëvolueerd tot de wereld zoals wij die 
nu kennen? Nee hoor, in het begin was God er en 
Hij schiep het heelal en alles wat bestaat: “(...) die 
de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en 
de aarde en hetgeen daarin is en de zee en hetgeen 
daarin is” (Openb. 10:6). Ik zie dus geen reden om 
het getuigenis van de Bijbel in twijfel te trekken, 
“want in zes dagen heeft de Here de hemel en de 
aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is” (Ex. 
20:11a).

“Zijn veelkleurige 
creativiteit en 
oneindige majesteit”.
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Alles wat we vandaag kunnen onderzoeken 
en verkennen, moet gebeuren vanuit 
de vooronderstelling van het feit van de 
zondeval. We moeten bedenken dat de 
oorspronkelijke schepping, die door God 
eens als ‘zeer goed’ werd bestempeld, 
fundamenteel verschilt van de huidige 
wereld, die ‘onder de slavernij van de 
vergankelijkheid’ is gekomen. Anders 
krijgen we een verkeerde indruk van de 
Schepper. 

De vloek van de zonde

Nadat God Adam en Eva de gelegenheid had 
gegeven hun fouten te belijden, kondigde Hij het 
oordeel aan. Hij plaatste de slang, de mensen en de 
hele schepping onder de vloek van de zonde. De 
slang werd vervloekt, en de satan (die door hem 
sprak) werd het eeuwig oordeel aangekondigd.

Voor de vrouw werden de moeiten van de 
zwangerschap zeer groot gemaakt en werd de 
pijn bij het baren opgelegd. Bovendien zou vanaf 

nu de relatie tussen man en vrouw verstoord zijn. 
De man werd aangekondigd dat hij vanaf nu zijn 
leven lang zou moeten werken om zich te kunnen 
voeden. De schepping zou niet meer alleen tot zijn 
genot zijn, maar zou zich ook tegen hem richten 
(dorens en distels). Daarnaast zou hij eenmaal de 
aangekondigde lichamelijke dood ondergaan, dan 
zou hij tot het stof terugkeren.

De dood komt in de schepping

Met de zondeval is ook de dood in de wereld 
gekomen: “Daarom, zoals door één mens de zonde 
in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, 
en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat 
allen gezondigd hebben“ (Rom. 5:12). Er zijn een 
aantal bijbelse gegevens die erop wijzen dat ook de 
dood van de dieren kan worden gezien als gevolg 
van de zondeval.

• Aan mensen en dieren werden planten als 
voedsel toebedeeld: “En God zei: Zie Ik geef u al 
het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en 
alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten 

De zondeval 

Genesis 3

Alexander vom Stein
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zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de 
dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en 
aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, 
[heb Ik] al het groene gewas tot voedsel [gegeven]. 
En het was zo” (Gen. 1:29-30). 

• De mens mocht de dieren zelfs pas na de 
zondvloed gaan eten: “Alles wat zich beweegt, 
waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb 
het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas” 
(Gen. 9:3). 

• God zegt tegen Adam: “Totdat u tot de 
aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen 
bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren” 
(Gen. 3:19b). Ook een gedeelte van de dieren 
werd uit de aardbodem gevormd (Gen. 2:19), 
daarom is het aan te nemen dat ook zij onder 
deze vloek kwamen.

• De zondeval was een gebeurtenis van 
kosmische betekenis. De hele schepping werd 
erin meegetrokken: “Want de schepping is 
aan de vruchteloosheid [of: vergankelijkheid] 
onderworpen” (...) “Want wij weten, dat de 
hele schepping tezamen zucht en tezamen in 
barensnood is tot nu toe” (Rom. 8:20, 22). De 
voor de schepping gebruikte uitdrukking (Gr. 
ktisis) omvat het hele universum.

• Het geciteerde vers (Rom. 8:20) staat in de 
Griekse tijdvorm aoristus. Het betreft een 
speciale tijdvorm ‘zonder tijd’. Dat wil zeggen 
dat de vorm niet aangeeft of een handeling in 
het verleden, heden of toekomst plaatsvindt, 
maar verwijst naar de soort handeling, dat 
wil zeggen hoe een handeling verloopt. In het 
middelpunt staat daarbij een bepaald punt 
van de handeling. In het eerste vers is het het 
uitgangspunt: De schepping werd onderworpen 
aan de vruchteloosheid, en is dat tot op 
vandaag. In het tweede vers is het het eindpunt: 
De schepping is in barensnood tot nu toe, 
en wacht op de verlossing. De profeet Jesaja 
beschrijft hoe de verlossing van de schepping 
er zal uitzien: “Een wolf zal bij een lam verblijven, 
een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, 
een jonge leeuw en gemest [vee] zullen bij elkaar 
zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin 
zullen [samen] weiden, hun jongen zullen bij elkaar 
neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van 
een adder, en in het nest van een gifslang zal een 
peuter zijn hand steken” (Jes. 11:6-8). Roofdieren 
zullen weer planteneters zijn en giftige slangen 

weer onschuldig. Omdat in de hier beschreven 
tijd (1000-jarig rijk, millennium) veel dingen 
worden hersteld, ligt het voor de hand door 
de beschrijving van de dierenwereld inzicht te 
krijgen in de situatie vóór de zondeval.

• Biologisch gezien is de dood er voor planten 
evenals voor dieren. De Bijbel onderscheidt 
echter volgens andere criteria en spreekt in dit 
verband niet van dood en sterven. Als de Heer 
Jezus spreekt van de graankorrel die sterft (Joh. 
12:24), gebruikt Hij daarmee dus een beeld.

• De zondeval heeft een beperkte kennishorizon 
tot gevolg. Net als de cherubs met een 
vlammend zwaard de hof van Eden bewaakten, 
wordt ons vandaag ook iedere toegang tot en 
inzicht in de tijd vóór de zondeval ontzegd. Er 
zijn noch geologische noch archeologische of 
andere historische bewijzen van wat er precies 
bij de zondeval met de schepping is gebeurd, 
en hoe de wereld er vóór de zondeval 
uitzag. Als we willen proberen deze ramp 
wetenschappelijk te beschrijven, kunnen we 
alleen maar falen.

Had de zondeval meer gevolgen?
Mogelijkerwijs schieten we veel tekort, als we 
aannemen dat alleen de bezielde schepping met 
de gevolgen van de zondeval te maken heeft 
gehad. Het is denkbaar dat er vóór de zondeval 
een andere scheikunde en natuurkunde gold. 
Ook al gaat dit ons voorstellingsvermogen te 
boven, dan kunnen de natuurwetten er anders 
uitgezien hebben. Een aanwijzing in deze richting 
is Romeinen 8:20-21: “Want de schepping is aan de 
vruchteloosheid [of vergankelijkheid] onderworpen 
(niet vrijwillig, maar om wille van hem die [haar] 
onderworpen heeft), in [de] hoop dat ook de schepping 
zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de 
vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van 
de kinderen van God.” De term die wordt gebruikt 
voor vergankelijkheid (mataiotes) verwijst naar een 
toestand waarin niets permanent en standvastig 
is. Alles vergaat, dus alles blijft nietig en zonder 
betekenis. 

De schepping is sinds de zondeval aan dit principe 
van de vergankelijkheid als slaaf onderworpen. 
Misschien kunnen we daaruit concluderen dat de 
wetten van de thermodynamica oorspronkelijk in 
deze vorm niet golden. In elk geval wordt in deze 
verzen getoond dat het om een voorbijgaande 



35

onderwerping gaat, die ook zal eindigen. De 
toestand daarna, die hier wordt beschreven als de 
“vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God”, 
is natuurlijk van een heel andere aard.

Ook als wij ons geen andere fysica als basis voor 
een andere biologie kunnen voorstellen, dan zijn 
er minstens analogieën voor. De engelen kunnen 
een menselijke gestalte aannemen. Ze zijn dan niet 
alleen zichtbaar waarneembare verschijnselen of 
visioenen, maar ‘normale materie’. Jakob ervoer dat 
pijnlijk in een urenlange worsteling met een engel 
(Gen. 32). Engelen konden ook eten (Gen. 18:8), 
en waren desondanks niet aan de natuurwetten 
gebonden. Ook het opstandingslichaam van Jezus 
was anders van soort: Hij kon aangeraakt worden 
(Joh. 20:27), en Hij at (Luc. 24:42). Tegelijkertijd kon 
Hij plotseling in een ruimte verschijnen (Joh. 20:26), 
en evenzo zomaar ineens onzichtbaar worden 
(Luc. 24:31). Deze voorbeelden tonen aan dat een 
andere lichamelijkheid van de mens vóór de vloek 
van de zonde denkbaar is.

Gods heilsplan
Onmiddellijk nadat de mens in zonde was gevallen, 
ontving hij met het oordeel van God ook een 
eerste aanwijzing voor een oplossing voor het 
probleem van de zonde. Er zou Iemand zou 

komen, Die de slang de kop zou vermorzelen, 
een Verlosser uit het “zaad van de vrouw”. Adam 
noemde zijn vrouw daarna Eva (Hebr. chawa 
= leven). Hij geloofde in de verlossing die God 
beloofde. God maakte vervolgens kleren van vellen 
voor hen, waarvoor een dier moest sterven. God 
gaf daardoor een boodschap, die in de loop van 
de geschiedenis steeds helderder en duidelijker 
tot uiting kwam, totdat deze werd vervuld in Jezus 
Christus: de zonde moet worden betaald met het 
leven. De dood moet plaatsvinden. Om de mens 
te doen leven, moet een slachtoffer sterven.

Jezus Christus is de weg terug naar God. Deze 
weg inslaan betekent voor de zondige mens – en 
zondaars we zijn allemaal, zonder uitzondering – 
dat hij een omkeer moet maken. Daarvoor is een 
zondenbelijdenis, de ‘omkeer van het hart’ nodig. 

Te allen tijde hebben mensen geprobeerd om 
het paradijs te herwinnen. Rechtvaardige sociale 
systemen, economische systemen, rechtssystemen, 
vrede en harmonie, geluk en voorspoed voor 
iedereen – dat zijn visioenen van de vele 
wereldverbeteraars en hervormers. Ze 
moeten allemaal mislukken, omdat 
het echte probleem van de mens 
de in hem wonende zonde is.
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AMERSFOORT. Het bestaan van God 
als Schepper, daar wil ze „absoluut niet 
aan tornen.” Maar drs. Els van Dijk, 
directeur van de Evangelische Hogeschool 
(EH), wil tegelijk „recht doen aan de 
natuurwetenschap.” Donderdagavond zal 
blijken of „een waardig gesprek” hierover 
mogelijk is.

In de zomervakantie kreeg Van Dijk een verzoek: of 
de EH onderdak wilde verlenen aan de presentatie 
van ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’. Het 
is geschreven door kinderboekenschrijfster Corien 
Oranje en biofysicus prof. dr. Cees Dekker. Het 
boek is een spannend verhaal waarin kinderen 
de boodschap krijgen voorgeschoteld dat God 
de wereld heeft geschapen, maar daarbij gebruik 
heeft gemaakt van evolutie.

„Ik moest even over de vraag nadenken”, bekent 
Van Dijk op haar werkkamer in Amersfoort. „Niet 
zozeer vanwege de inhoud van het boek – ik had 
het al gelezen – maar vanwege de vraag: Hoe 
gaan mensen reageren die inhoudelijk niet goed 
op de hoogte zijn? Precies wat er de afgelopen 
dagen via de sociale media is gebeurd. Ik zou 
bijvoorbeeld gezegd hebben dat het een gegeven 
is dat de wereld door evolutie is ontstaan. Dat 
is onjuist. Ik heb gezegd dat onze kinderen en 
jongeren opgroeien in een wereld waarin het als 
gegeven wordt aangenomen dat die door evolutie 
is ontstaan. Op basis van het verbasterde citaat 
vragen mensen zich nu terecht af: Wat is er met 
de EH, met Els van Dijk gebeurd?”

Waarom zei u toch ja tegen het verzoek?

„Ik ben niet verantwoordelijk voor wat mensen 

mogelijk gaan denken. Het initiatief waardeer ik. 
Het gaat erom dat we zoeken naar een verklaring 
voor het ontstaan van deze wereld en tegelijk 
onverkort vasthouden aan God als Schepper. Dat 
is het vertrekpunt van zowel het boek als het 
symposium. Dat vindt Cees Dekker ook. Hij maakt 
zich echter zorgen. Als wetenschapper ziet hij dat 
jongeren tijdens hun studie van hun geloof vallen 
omdat ze niet breed genoeg zijn geïnformeerd.”

Maar dan moeten ze dus wel schepping én 
evolutie, het theïsme, omarmen?

„Dat is niet het doel van het symposium. We 
gaan met elkaar in gesprek over de vraag wat we 
vertellen aan onze kinderen en jongeren over het 
ontstaan van deze wereld, en op welke manier we 
dat doen. Als het over schepping en evolutie gaat, 
zijn we vaak druk bezig elkaar de maat te nemen. 
Laten we het nu eens over een andere boeg 
gooien.”

Is ook het creationistische geluid op het 
symposium te horen?

„Het is de vraag of dat de taak van de sprekers 
is. Zij moeten het gesprek initiëren, waarbij er 
ruimte is voor het benoemen van knelpunten die 
je tegenkomt als je vasthoudt aan de opvatting dat 
de wereld 6000 jaar geleden in 6 keer 24 uur is 
geschapen. Er zijn oprecht gelovige christenen, 
Dekker is één van hen, die met deze opvatting niet 
uit de voeten kunnen. Maar creationisten zullen 
zich zeker laten horen; ze zitten in de zaal.”

Hoe gaat ú zich opstellen?

„Ik ben gevraagd iets over mijn ervaring met 
jongeren te vertellen. Onze studenten komen 

Bijlage I 
EH biedt ruimte aan schepping én evolutie
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met verschillende opvattingen over het ontstaan 
van de wereld bij ons binnen. Daar hebben wij 
als EH mee te dealen. Hoe doen we dat? Ik ga 
mezelf donderdagavond dus niet als creationist, 
evolutionist of theïst positioneren, want ik ben 
geen deskundige op dit terrein.”

De EH werd veertig jaar geleden opgericht om 
tegenwicht te bieden aan het evolutionisme.

„Dat klopt, maar de conclusie mag niet zijn dat 
de EH een principiële wissel heeft omgezet. We 
werken wel anders dan veertig jaar geleden. Toen 
waren we sterk antithetisch. Die houding hebben 
we allang niet meer. We zijn vóór Christus, 
vóór het Koninkrijk van God, en proberen onze 
studenten te leren hoe ze als christen een bijdrage 
kunnen leveren aan deze samenleving. Sommige 
zaken zijn voor ons als EH klip-en-klaar, zoals 
de opstanding van Christus. Die is zo basaal, zo 
fundamenteel voor het christelijk geloof, daar 
gaan we niet aan tornen. Als iemand zegt: Daar 
geloof ik niet zo in, dan hoort hij niet thuis op de 
EH. Daarnaast zijn er veel onderwerpen waar we 
met elkaar van mening over kunnen verschillen: 
de doop, de uitverkiezing, het ontstaan van de 
wereld. Daar is niet zoiets als een EH-standpunt 
over.”

Bezorgde mensen in uw achterban zullen 
zeggen: De EH valt van zijn oprichtingsgeloof 
af.

„Toen de EH werd opgericht, was elke christen 
overtuigd van de opvatting: de wereld is in 6 x 
24 uur geschapen. Maar afgelopen veertig jaar is 
er veel gebeurd in de natuurwetenschappen. Nu 
zeggen veel christenen: Het zou best kunnen zijn 
dat er evolutie heeft plaatsgehad. Er zijn tal van 
wetenschappelijke bewijzen dat de aarde ouder is 
dan 6000 jaar. Dat kunnen we niet negeren. We 
laten onze studenten die verschillende standpunten 
zien, zodat ze goed voorbereid naar de universiteit 
gaan. Bij ons gebeurt dat in een veilige omgeving, 

maar we gaan ons niet positioneren als een 
instelling die het evolutionisme aanhangt.”

Op reformatorische middelbare scholen wordt 
de evolutietheorie ook behandeld, maar krijgen 
de leerlingen wel te horen dat die opvatting 
niet strookt met de Bijbel.

„Wij gaan daarin een stap verder. Dat moet 
kunnen, gezien de leeftijd van onze studenten.”

Sceptici zullen zeggen: het begint met de 
schepping, daarna is de zondeval aan de beurt, 
gevolgd door de geboorte, de opstanding en de 
wederkomst van Jezus.

„Ik zie vooralsnog dat risico niet. De wederkomst 
was een hot item toen ik tiener was. Hoe moeten 
we ons die voorstellen? Ik was verbaasd hoe 
christenen elkaar daarover bestreden. Er gingen 
mensen de kerk om uit. Bij de oudtestamenticus 
prof. Becking las ik een wijs woord: We kunnen 
God niet narekenen, wel vertrouwen. Dat geldt 
zowel voor het begin van deze wereld als het 
einde. En prof. Van der Duyn Schouten, oud-rector 
van de VU, zegt: We zullen straks, in het eeuwige 
leven, verbaasd staan als we over de precieze gang 
van zaken bij de schepping horen.”

Sommige ouders van studenten zullen zich 
zorgen maken over de EH.

„Dat is niet nodig. We schuiven niet op. Het 
is wel onze verantwoordelijkheid jongeren 
te confronteren met vragen uit de moderne 
wetenschap, om ze vervolgens zo toe te rusten 
dat ze onder de indruk raken van hun Schepper. 
Elke jongere die van z’n geloof valt, is er één te 
veel.”

Evert van Dijkhuizen

© Reformatorisch Dagblad | Pagina 3 |  
22 september 2015
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AMERSFOORT. Prof. dr. Cees Dekker (l.) en Corien 
Oranje (r.) overhandigden gisteren in Amersfoort ”Het 
geheime logboek van topnerd Tycho” aan dr. ir. Fred 
Vermolen, een collega van Dekker, en diens zoon 
Luka. beeld Jaco Klamer

Van onze verslaggever

AMERSFOORT. Geloof in God als Schepper 
en evolutie passen prima bij elkaar. Door 
kinderen dit al jong voor te houden, is 
de kans kleiner dat ze later, als ze gaan 
studeren, afvallen van hun geloof.

Dat betoogde nanobioloog prof. dr. Cees 
Dekker gisteravond tijdens een symposium op 
de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. 
Aanleiding voor de bijeenkomst was de presentatie 
van het door Jongbloed uitgegeven kinderboek 
‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’. Het is 
geschreven door Corien Oranje met medewerking 
van Dekker.

In het boek krijgen kinderen de boodschap mee 
dat God de Schepper van hemel en aarde is, maar 
gebruik heeft gemaakt van evolutie: het theïstisch 
evolutionisme. Dekker ziet „met lede ogen aan” 
dat er op universiteiten een conflict is tussen 
geloof en wetenschap, zei hij gisteravond, „maar 
die twee passen juist zo mooi bij elkaar. Tijdens 
hun studie ontdekken jongeren dat evolutie heeft 
plaatsgehad en vallen ze soms van hun geloof. 
Dat is niet nodig. Daarom hebben we dit boek 
geschreven.”

EH-directeur drs. Els van Dijk riep op „elkaar niet 
te veroordelen vanwege een ander standpunt.” 

Ook op school komt zij verschil van mening tegen 
over het ontstaan van de wereld. „We vertellen 
onze studenten over God als Schepper, maar we 
zijn niet eensgezind over de vraag hoe het bij de 
schepping is gegaan.”

Theoloog drs. Reinier Sonneveld stelde dat God 
Zich in de Bijbel aanpast aan de taal, de cultuur 
en het bevattingsvermogen van de mensen van die 
tijd. „In de psalmen staat dat de aarde op palen 
is gebouwd en hoeken heeft. Wij weten dat de 
aarde rond is. Jezus zegt dat het mosterdzaad het 
kleinste zaadje is. De wetenschap heeft ontdekt 
dat maanzaad het kleinste is. We zijn eraan 
gewend dat de Bijbel in beelden spreekt. Waarom 
lezen creationisten Genesis 1 en 2 dan letterlijk, 
alsof deze bijbelhoofdstukken voor Nederland van 
nu zijn geschreven?”

Op de vraag van debatleider Andries Knevel of 
Sonneveld niet bang is ook de opstanding van 
Christus in twijfel te gaan trekken, antwoordde 
hij: „Alle grote evangelicale theologen, zoals 
Tim Keller en Alister McGrath, zijn hartstikke 
overtuigd van de opstanding van Jezus en hartstikke 
evolutionistisch.”

Janneke Burger, hoofdredacteur van 
opvoedingsmagazine Jente, vertelde soms „met 
verkrampte handen” de kritische vragen aan te 
horen van haar zoontje over het ontstaan van de 
wereld. „Uit angst grijp ik dan weleens terug op 
de verklaring dat God alles in 6 keer 24 uur heeft 
gemaakt. Dat lijkt aantrekkelijk. Maar ik wil niet in 
angst mijn kind opvoeden. Ik wil dat hij in vrijheid 
leert Gods schepping te onderzoeken.”

Bijlage II
Jeugdboek gepresenteerd over ontstaan van wereld

Leer kinderen dat God en evolutie bij elkaar passen
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Op de vraag wat ouders aan hun kinderen moeten 
vertellen over het ontstaan van de wereld, 
antwoordde prof. Dekker: „Als ze 2, 4, 6 jaar oud 
zijn, ga dan lekker de Bijbel lezen en de verhalen 
vertellen. Niet moeilijk doen. Maar als ze ouder 
worden en met vragen komen, ga dan het gesprek 
aan. Ik ben volstrekt overtuigd van een evolutie 
in miljarden jaren, maar ik ben ook overtuigd 
christen.”

Uit de zaal kwamen kritische vragen van mensen 
die Genesis 1 en 2 letterlijk nemen. Waar komt 
de dood, het kwaad vandaan? Sonneveld: „Ik weet 
niet of er een letterlijke zondeval is geweest.” Zijn 
Adam en Eva wel historisch? Sonneveld: „Een optie 
is dat Adam en Eva een groep mensen zijn geweest 
die gefaald hebben.”

Dekker erkende dat de evolutietheorie vragen 
oproept. „Laten we op dat moment eerlijk zeggen 
dat we het niet weten, nóg niet. Ik heb ook veel 
vragen aan God die niet beantwoord worden. 
Ik bid al tien jaar om genezing van iemand, maar 
het gebeurt niet. Waarom niet?” De hoogleraar 
aan de Technische Universiteit Delft wees op 
„een voordeel” van de evolutietheorie. „In 
de wetenschap heerst een cultureel conflict. 
Je hebt een gelovige óf een atheïstische 
wereldbeschouwing. De evolutietheorie past in 
beide.”

Een oud-geschiedenisdocent van het Van 
Lodenstein College vroeg waarom theïstische 
evolutionisten wel wonderen in het Nieuwe 
Testament laten staan, zoals de opstanding van 
Jezus, terwijl dat wetenschappelijk gezien ook niet 
kan. Sonneveld: „Ik zie geen enkel probleem. Het 
is wetenschappelijk niet bewezen dat iemand niet 
uit de dood kan opstaan.” Dekker: „We weten 
allemaal dat bijbelboeken van karakter verschillen. 
Lukas presenteert zichzelf als geschiedschrijver. 
Dat is anders dan boeken als Hooglied, Prediker 
en Genesis.”

Els van Dijk: „De Bijbel is bedoeld om ons onder 
de indruk van God te brengen, de wetenschap 
om de werkelijkheid te verklaren. Dat zijn twee 
verschillende zaken.”

© Reformatorisch Dagblad | Pagina 3 |  
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NB. Over dit onderwerp zijn meer artikelen op 
de website RD.nl verschenen. De twee hierboven 
afgedrukte artikelen zijn de eerste twee van 
meerdere artikelen over Schepping en Evolutie 
die verschenen in het Reformatorisch Dagblad 
n.a.v. het verschijnen van het boek “Het geheime 
logboek van topnerd Tycho” door Dekker en 
Oranje.
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Schepping
GEEN COMPROMIS

Deze uitgave is geen tijdschrift, want we houden rekening met de Eeuwige en de eeuwigheid. 
God heeft gesproken, en we willen allereerst naar Hem luisteren die verleden, heden en 
toekomst openbaart. Daarom is het grootste deel gewijd aan wat de Bijbel ons leert. Hem 
gehoorzamen helpt ons om niet achterop te raken ...

Onze God is goed en Hij heeft een geweldig plan met deze wereld en met de kroon 
op de schepping: de mens. Ondanks de zonde is er nog steeds heel veel moois te zien, 
van minuscuul klein tot onmetelijk groot. Hij toont zichzelf daarin – wij mogen met 
verwondering als het ware rondspitten in Gods tuin.

De wetenschap is per definitie beperkt en kan alleen tijdelijke uitspraken doen over wat 
we kunnen waarnemen. Als christenen hoeven we niet bang te zijn om onderzoek te doen. 
Steeds meer onderzoeksgegevens maken duidelijk dat juist evolutie-gelovigen achterop 
raken. Zacht weefsel in fossiele dinosaurussen bevestigt wat de Bijbel ons leert over 
draken, veel aardlagen zijn catastrofaal ontstaan (zie de foto hieronder), en de levende 
cel is zo bijzonder complex dat spontane generatie verder weg lijkt dan ooit. In het 
voorjaarsnummer (2016) van Focus op de Bijbel hoop ik nader in te gaan op deze en 
andere wetenschappelijke vragen.

Veel meer Bijbel en wetenschap 
vindt u op een prachtige nieuwe 
website: 

www.logos.nl

Dit is een forum van christen-
wetenschappers, met artikelen 
van verschillende moeilijkheids-
graad. Geef het goede nieuws 
door! 

Kees Fieggen

Vier meter afzetting gevormd 
in korte tijd na de uitbarsting 
van de Mount St Helens in 
1980.
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