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Brug naar

Genesis 1:1

Bijbelgedeelte

enesis

De basis
1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Om over na te denken:
Heb je het Vrijheidsbeeld in New York wel eens gezien? Voordat je een kijkje kunt
nemen in de voet van dat standbeeld, moet je de basis beklimmen. Wist je dat? En
het zijn niet zomaar een paar treetjes, nee, de basis is net zo hoog als een gebouw
van tien verdiepingen! Die basis is niet alleen voor de sier, o nee. Ze is vooral bedoeld
als fundament, zodat het immense standbeeld stevig blijft staan bij harde wind.
Genesis is eigenlijk ook een fundament, een reusachtige steen. De hele Bijbel
rust op wat er in die eerste hoofdstukken wordt uitgelegd. Zonder dit Bijbelboek
hebben we geen verklaring voor de wereld waarin wij leven. Wie of wat heeft al
het mooie gemaakt dat wij om ons heen zien? Waar komen alle levende wezens
op de wereld vandaan? Als we in het onmetelijke heelal kijken, denken we: Hoe zijn
die miljarden sterren, allemaal keurig geordend in stelsels, er toch gekomen? Hoe
komen de mensen aan zulke indrukwekkende gaven, zoals horen, zien, praten en
creatief denken?
Alle dingen die wij zien, moeten een begin gehad hebben. Wanneer was dat begin?
Wie of wat heeft het leven op gang gebracht? Als het God was Die deze wereld
schiep, waar kwam Hij dan vandaan?
Maar daar stoppen onze vragen niet. Waarom sterven er op deze wereld elke dag
honderden mensen door ziekte en honger? Waarom vermoorden mensen elkaar in
verschrikkelijke oorlogen? Waarom worden er baby’s met een handicap geboren?
Waarom laten veel ouders hun ongeboren kinderen doden? Waarom komen er nog
steeds aardbevingen en orkanen voor?
Dan zijn er ook nog de vragen over waarom we leven zoals we leven. Wie heeft het

bedacht dat we in gezinsverband leven? Is het huwelijk een menselijke uitvinding,
een idee dat onze voorouders wel aanstond? Waarom dienen we God met bidden
en zingen?
En hoe zit het met ons geloof en allerlei andere godsdiensten? Veel mensen leren
dat Allah god is en Mohammed zijn profeet. Jij hebt hoogstwaarschijnlijk geleerd
dat de Heere God is en Jezus Christus Zijn Zoon. Nog weer anderen geloven dat er
honderden goden zijn en dat elk van die vereerd moet worden. Sommigen beweren
dat er helemaal geen God is. Wie heeft er gelijk? Hoe kunnen we weten wie het bij
het rechte eind heeft?
Genesis, dat ‘wording’ of ‘begin’ betekent, neemt ons bij de hand bij onze zoektocht
naar een antwoord op al die vragen. Het is het eerste Bijbelboek en legt de basis,
het fundament voor de rest van wat de Bijbel leert. Daarom zul je ook begrijpen dat
de schrijvers van het Nieuwe Testament minstens 165 keer naar Genesis verwijzen.
Daarmee is het het vaakst geciteerde Bijbelboek!
Toch bevat Genesis niet alleen een verklaring van de wereld en de dingen om ons
heen. Wat veel belangrijker is: je kunt erin lezen hoe God is. God, de Schepper van
hemel en aarde, laat ons daar Zijn majesteit, wijsheid en heerlijkheid zien. Die God
is zo groot en vol van heerlijkheid! Kijk eens om je heen. Die fantastische natuur om
je heen, al die duizelingwekkende details!
We zullen nooit alles van de schepping begrijpen, nog veel minder alles van de
Schepper. Ons mensenverstand is eenvoudigweg te beperkt om de grootheid van
God te bevatten. Maar dat verwacht God ook niet van ons. Wél vraagt Hij ons Hem
te vertrouwen.
Daarmee komen we gelijk bij onze laatste vraag: Waaróm heeft Hij jou gemaakt?
In Genesis heeft God ook het fundament voor dát antwoord gelegd. Als nu dit
‘basisboek’ onze aandacht vraagt, bid dan of Hij je laat zien wat Zijn grote bedoeling
was toen Hij jou het leven gaf. Als je dat mag leren, komt er een nieuw begin in je
leven.
Lezen: Johannes 1:1-3 en Handelingen 17:24-28
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Bijbelgedeelte
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Gods doel met de schepping
1 In den beginne schiep God, Die altijd bestaan heeft, de hemel en de aarde. Het
eerste vers uit de Bijbel laat zien waar de tijd (het begin), de ruimte (de hemelen)
en de materie (de aarde) vandaan komen: de almachtige en eeuwige God heeft dit
alles geschapen, uit het niets.

Om over na te denken:
Waarom …? Dat woord heb je misschien wel duizend keer gebruikt toen je klein
was. Wat doet die tractor daar? Waar gaat die brandweerauto naartoe? Waarom
maakt de mixer zo’n geluid? Waarom is dat huis blauw? Steeds maar weer moesten
je ouders antwoord geven.
Toen je ouder werd, ging je een ander soort vragen stellen: Waarom doen wíj daar
niet aan mee? Waarom mogen wíj daar op zondag niet naartoe? Er is niks mis met
zulke vragen.
Tóch is er een vraag die veel belangrijker is: Waaróm heeft God alles geschapen?
Hij moet toch duidelijk een doel voor ogen gehad hebben voordat Hij eraan begon.
Het heeft weinig zin om ergens aan te beginnen als je van tevoren niet weet wat
het moet worden. Stel je voor, ik laat vijf wagens cement komen, tien vrachten hout,
vijftig pallets met stenen en duizend meter elektriciteitsdraad – en laat dat allemaal
op een kaal stuk grond dumpen. Natuurlijk vraag je me dan: ‘Wat moet dat worden?’
En je zou erg vreemd opkijken als ik zei: ‘Geen idee. Het leek me gewoon aardig om
dit allemaal te laten komen.’
Dus, met welk doel heeft God de hemel en de aarde geschapen? De Schepper
Zelf geeft ons in Zijn Woord antwoord op die vraag. In Psalm 135 vers 6 staat: ‘Al
wat de Heere behaagt, doet Hij, in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle

afgronden.’ En in Jesaja 48 vers 11 zegt Hij: ‘Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het
doen … En Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.’ Begrijp je wat de bedoeling van de
Heere was? Hij wilde laten zien hoe groot en heerlijk Hij is.
God hoefde Zijn heerlijkheid aan niemand te bewijzen. Zijn scheppend werk maakte
Hem niet méér. Toch laat Hij ons weten dat Hij blijdschap heeft in Zijn eigen werken
(Ps. 104:31) omdat het alles goed was. Het is bovendien Gods bedoeling dat heel
Zijn schepping Hem verheerlijkt en zich in Hem verheugt. Maar hoe moeten wij
dat doen? Hoe kunnen de maan, de zon en de sterren hun Schepper bejubelen?
De dichter van Psalm 148 roept zelfs de wolken in de lucht, de regen en de donder
op om Hem te loven. Dat Gods onvoorstelbaar grote macht wordt gezien in een
krachtige bliksemstraal of een donderslag, daar kunnen we ons iets bij voorstellen.
Maar hoe moet een nietig insect dat nu doen?
Weet je hoe wij, en alles wat God geschapen heeft, onze Schepper lof toebrengen?
Als we dát doen waarvoor Hij ons geschapen heeft! Als de zon onze planeet met
zijn energie koestert, verheerlijkt zij God, want zij functioneert dan zoals God haar
bedoeld heeft. Ook al beseft de zon niet dat zij iets doet tot eer van God, toch laat
zij zien hoe groot en goed God is: eenvoudigweg door onze wereld te beschijnen.
En de maan dan? Die kan niet schijnen, die is alleen geschapen om het zonlicht te
weerkaatsen. Inderdaad. Maar ook de maan zingt een loflied op Gods wijsheid als
hij oplicht in onze donkere nachten. Als dat zo is, eert de maan niet alleen God door
te doen waarvoor hij geschapen is, maar dan is hij ook een dienaar van God die jou
aanzet om Hem te loven!
Wat verwacht God van jou? Waarom heeft Hij je gaven geschonken? Zeg niet dat jij
geen gaven hebt! Zal ik eens een klein lijstje maken? Je kunt leren, praten, luisteren,
ordenen, voor iemand zorgen, dingen regelen, schoonmaken, schrijven, koken.
Nogmaals, wat mag God van jou verwachten?
Ga voor Gods antwoord maar naar Psalm 148 de verzen 12 en13. Daar worden
jongeren, ouderen en kinderen opgeroepen om … de Heere te loven. Voel jij nooit
een drang om God te loven als je dat heerlijke maanlicht ziet in een donkere nacht?
Lezen: Psalm 148
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De grote Schepper van hemel en aarde
1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest, vormloos, en ledig, want er groeiden geen planten, er
leefden geen dieren of mensen op, en duisternis was op de afgrond, de wateren;
en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Om over na te denken:
In vers 2 beschrijft God hoe de aarde eruitzag nadat Hij die geschapen had. Hoewel
die vormloos was, ongeordend en zonder leven of energie, was het niet één wilde
chaos. Je kunt het misschien het beste vergelijken met een bouwterrein waar al het
materiaal voor de bouw klaarligt. Het wachten is alleen op de bouwer, die er iets van
gaat maken. Zo schiep God ook de aarde en al de ‘bouwmaterialen’, heel de materie:
gassen, vloeistoffen en vaste stof. Toch was alles nog levenloos en vormloos. Als we op
dat moment naar de schepping hadden kunnen kijken, hadden we wellicht gedacht:
Wat moet dáár nu van terechtkomen? Hoe kun je met al dat materiaal een ordelijke
en mooie leefomgeving maken?
En wat gebeurt er? Zes dagen later is deze vormloze en levenloze aarde, met het
heelal eromheen, het meest indrukwekkende oord dat je je kunt voorstellen. Stap
voor stap maakte God de geweldige bergen en de golvende valleien, de reusachtige
mammoetbomen en het allerkleinste bloemetje, majestueuze adelaars en de tere
kolibrie, en ook alle levende wezens onder de grond en in de diepste zeeën. Er was
geen enkel onderdeel van ons heelal dat niet door Gods scheppende vingers werd
aangeraakt. In ieder aspect van de schepping schittert de wijsheid van de Schepper,
Die alles zó maakte dat het helemaal beantwoordde aan Zijn doel.
Niemand anders dan God was hiertoe in staat. Wie denkt dat zoiets moois en zulke
verbluffende details bij toeval ontstaan zijn of zich over een periode van miljoenen

jaren met vallen en opstaan ontwikkeld hebben, moet wel blind zijn. Het verslag dat
de Bijbel geeft over de oorsprong van alle dingen moet wel degelijk serieus genomen
worden. Alleen een oneindig wijze en machtige Bouwer kon deze schepping in het
leven roepen.
De eerste paar verzen van de Bijbel bevatten daarom oneindig veel troost. Er kunnen
momenten in je leven komen waarop alles zinloos lijkt en je er niet meer tegenop kunt.
Het Woord van God staat vol geschiedenissen van mensen, gezinnen of hele volken
die in een situatie terechtkwamen die hun krachten te boven ging. En in die toestand
gingen gelovigen tóch roepen tot de ‘Schepper van hemel en aarde’. Waarom riepen
zij Hem aan bij die Naam? Omdat die Naam hun hoop gaf. Ze wisten het zeker: Hij
Die de macht had om een vormloze en levenloze aarde tot een indrukwekkende,
geordende planeet te maken, vol leven, was ook machtig genoeg om hen te helpen
in hun uitzichtloze situatie.
Koning Hizkia en zijn volk zaten opgesloten in Jeruzalem terwijl het leger van Assyrië
met zijn machtige strijdwagens de stad omsingeld had. De toekomst zag er hopeloos
uit. Nog even en de reusachtige armen van het grote Assyrische rijk zouden hen
dwingen tot overgave en hen vermorzelen. Maar tot wie namen zij in het gebed de
toevlucht? Tot de God Die de bergen geschapen had en de zeeën in bedwang hield.
En inderdaad, Hij verloste hen, door één machtige engel!
In een andere situatie bracht de profeet Jesaja een boodschap vol troost terwijl de
Joden nota bene in ballingschap in Babel waren. Toen herinnerde Jesaja de Joden
eraan dat de Heere God hun Schepper is, Die alle wateren van de aarde in Zijn
handpalm houdt, Die de bergen weegt in een weegschaal en Die eigenhandig elke
ster een plaatsje in het heelal heeft gegeven!
Misschien voel jij je soms ook als een muisje in de klauwen van een luipaard: bang,
zwak, eenzaam, overmand door de omstandigheden, triest, hulpeloos en hopeloos.
De gedachte kan bij je opkomen: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Denk dan aan
de grote Bouwmeester, Die van een vormloze en levenloze aarde een oneindig mooi
paleis maakte. Leg Hem je noden voor – met Hem zul je nooit teleurgesteld uitkomen!
Lezen: Jesaja 40:25-31
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God is een Licht
3 En God zeide: Daar zij licht. En daar werd licht. We lezen nu voor het eerst in
de Bijbel dat God sprák. Terwijl Hij sprak, of beval, maakte Hij van de aarde, stap
voor stap, een volmaakte en prachtige woonplaats voor de mens. Op de eerste
dag schiep Hij het licht. Het licht betekende niet alleen dat er schijnsel op de aarde
kwam, maar ook warmte en energie. Toch was het geen zonlicht, want sterren,
planeten, zon en maan werden pas op de vierde dag geschapen. God schiep het
licht en daarmee weten wij voldoende, ook al kunnen wij niet doorgronden waar
dat licht vandaan kwam.
4 En God zag het licht, dat het goed was; dit licht was op geen enkele manier
schadelijk of dodelijk; het was precies zoals God het bedoeld had; en God maakte
scheiding tussen het licht en tussen de duisternis; daarmee bracht hij de cyclus
van dag en nacht op gang, zoals die tot op de dag van vandaag doorgaat.
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was
het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Naamgeving
hield in de Bijbeltijd ook eigendomsrecht in. Door de dag en de nacht hun naam
te geven, liet God zien dat Hij Heer en Meester is over Zijn schepping. Hij bakent
ook het begin en het einde van iedere dag af.

Om over na te denken:
Het licht is een heel bijzonder onderdeel van Gods schepping. Zonder licht zou er
geen leven op aarde mogelijk zijn. Je kunt het licht vergelijken met de stokken van
een tent. Je kunt niet in een tent bivakkeren als het doek niet wordt strak gehouden
door tentstokken. Zo is ook leven onmogelijk zonder licht als de bron van kracht en
energie. Daarom begon God Zijn scheppingswerk met het scheppen van het licht.
Licht is onmisbaar voor ons aardse bestaan. Maar ook onmisbaar voor het geestelijke

leven. Zonder het ‘licht van Gods Woord’ gaan wij verloren in de duisternis van
onkunde en ongeloof. Daarom zei Jezus over Zichzelf: ‘Ik ben het Licht der wereld;
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’
(Joh. 8:12).
Als Jezus Zichzelf ‘het Licht’ noemt, bedoelt Hij te zeggen dat Hij de Bron is van de
werkelijke kennis van God. En als Hij Zich ‘het’ Licht der wereld noemt, claimt Hij ook
dat Zijn onderwijs het énig juiste onderwijs over God en de zaligheid is. Bovendien
belooft Hij: Wie Mijn onderwijs gelooft, zich daaraan onderwerpt, zal de grootste
blijdschap, vrede, liefde en hoop vinden die in dit leven mogelijk zijn.
Als het ‘licht’ van Gods onderwijs door Jezus in ons hart doordringt, gebeurt er net
zoiets als wanneer je het licht in een vuile schuur aandoet. Zodra de knop ingedrukt
is, zie je al die spinnenwebben en overal stukken en brokken. Geen opwekkend
gezicht, maar het is wel hard nodig, als je tenminste de boel wilt schoonmaken en
opruimen. Zo gebruikt de Heilige Geest het licht van Gods Woord om ons te laten
zien wat er bij ons vanbinnen schoongemaakt moet worden. Er zijn zonden waarvan
je eerder misschien geen besef had, maar die toch scheiding maken tussen God en
jou. Ze verhinderen dat jij de blijdschap en de vrede van Gods liefde ervaart. Denk
aan de zonden van ongeloof, trots, begeerte, vijandschap en zelfzucht. Terwijl God
je deze zonden laat zien, roept Hij je ook op je daarvan af te keren, ze te belijden en
God om vergeving te smeken.
Maar is er wel vergeving mogelijk? Zou God bereid zijn mij te vergeven? Het
antwoord op dit soort vragen straalt ons, door Jezus Christus, als een helder licht
tegemoet: Ja, er is genade en vergeving voor jou! Jezus’ komst naar deze wereld
om zondaars te zoeken en zalig te maken, betekent al dat het Licht in onze donkere
wereld kwam. Laat de bekoring van Gods helder schijnende Licht jou trekken
om, ondanks je twijfel en vrees, de door Hem aangeboden genade te omhelzen.
Lezen: Johannes 1:4-11; 8:12
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