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1. Een hoge afkomst

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.�
� Genesis�1:27

Geschapen met een doel
Op� aarde� leven� ruim� zeven�miljard�mensen.� Mensen�
zijn�anders�dan�dieren.�Dieren�hebben�geen�ziel.�Men-
sen�zijn�ook�anders�dan�engelen.�Engelen�hebben�geen�
lichaam.�Mensen�zijn� schepselen�met�een�ziel�en�een�
lichaam.�De�mens�is�door�God�geschapen.�Veel�mensen�
in�onze�tijd�denken�dat�mensen�ontstaan�zijn�uit�evolu-
tie.�Eerst�waren�er�vissen,�later�reptielen,�daarna�land-
dieren�en�daaruit�zou�dan�de�mens�zijn�ontstaan.�Deze�
gedachte�–�die�door�Darwin�in�de�wereld�is�geholpen�
–�houdt�in�dat�de�mens�eigenlijk�‘toevallig’�is�ontstaan.�
Het�was�ook�mogelijk�geweest�dat�de�mens�er�niet�was�
gekomen.�Maar�zo�spreekt�de�Bijbel�daar�niet�over!
De�eerste�hoofdstukken�van�Genesis�wijzen�ons�op�de�
schepping�van�alle�dingen.�De�aarde,�de�dieren�en�de�
mensen,�het�is�alles�door�God�geschapen.�Dat�te�gelo-
ven�is�van�grote�betekenis.�Want�…�God�heeft�met�de�
schepping�van�mensen�een�doel.�Hij�bedoelt�Zijn eer.�
Mensen� zijn� door� Hem� gewild.� Eenmaal�moeten� álle�
mensen�zich�voor�God�verantwoorden�of�hun�leven�aan�
dat�doel�heeft�beantwoord.�

Een hoge afkomst
Heel� duidelijk� en� sober� vertelt� Mozes� hoe� God� alles�
heeft� geschapen.� Eerst� heeft�God�de�materie,� de� tijd�
en�de�ruimte�gemaakt�(Gen.�1:1-2).�Dat�noemen�we�de�
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primaire�schepping.�Daarna�heeft�God�alles�geordend�
(Gen.� 1:3-31).� Er� kwamen� planeten,� er� kwam� licht� en�
duisternis,� er� kwamen� lichtdragers,� er�werd� scheiding�
gemaakt� tussen� lucht� en� aarde,� tussen� aarde� en� zee.�
Ook�werden�er�vissen,�vogels�en�andere�dieren�gescha-
pen.�Het�hele�scheppingswerk�is�door�God�in�zes�dagen�
tot�stand�gebracht.�Op�grond�van�de�Bijbel,�waar�God�
Zelf�de�grote�Schrijver�van�is,�geloven�wij�dat�het�leven�
op�die�manier�is�begonnen.�Aan�de�schepping�van�de�
mens�gaat�een�scheppingsdaad�van�God�vooraf.�
God�schiep�drie�soorten�wezens.�Hij�schiep�engelen�(Zijn�
dienaren),�dieren�én�mensen.�Mensen�zijn�door�God�op�
een�heel�bijzondere�manier�geschapen.�Het�eerste�wat�
opvalt� in�Genesis� is�dat�God�een�apart�besluit�neemt�
en�overleg�heeft�over�de�schepping�van�de�mens.�God�
zei:�‘Laat Ons mensen maken.’�Veel�verklaarders�verwij-
zen�voor�die�‘Ons’�naar�de�Drie-eenheid.�De�schepping�
van�de�mens�kan�dus�worden�gezien�als�een�bewuste�
daad�van�de�drie-enige�God.�Daarom�mag�de�schep-
ping� van�de�mens�ook� als� het� hoogtepunt� van�Gods�
scheppingswerk�worden�gezien.� Stap� voor� stap� heeft�
God�alles�gereedgemaakt�zodat�de�mens�op�aarde�zou�
kunnen� leven.�Waarom?�Tot�Gods�eer.�De�mens�heeft�
dus�een�hoge�afkomst.�Eeuwen�later�zegt�Paulus�op�de�
Areópagus�dat�mensen� ‘Gods�geslacht’� (Hand.� 17:29)�
zijn.�Paulus�bedoelt�hiermee�dat�de�mens�een�geestelijk�
wezen�is�met�een�hogere�bestemming�dan�de�aarde.�Hij�
is�door�zijn�Schepper�met�geestelijke�gaven�bedeeld.�

Naar Zijn beeld
De�mens�werd� als� sluitstuk� van� de� goede� schepping�
geschapen.�Naar�Gods�beeld�en�gelijkenis.�De�woorden�
‘beeld’�en� ‘gelijkenis’�hebben�volgens�de�kanttekenin-
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gen�op�de�Statenvertaling�(SV),�dezelfde�betekenis.�Het�
wijst� erop�dat� de�mens�bij� de� schepping� is� begiftigd�
met�ware�kennis�van�God,�gerechtigheid�en�heiligheid.�
Door�deze�drie�gaven�was�de�mens�geheel�in�staat�om�
God�te�dienen�en�lief�te�hebben.�De�kennis�gaf�de�mens�
alles�wat�nodig�was�om�Gods�doel�met�zijn�leven�en�de�
schepping� te� begrijpen.� De�heiligheid�maakte� dat� de�
mens� voluit� kon� leven� in�Gods� heilige� gemeenschap.�
De�gerechtigheid�gaf�dat�de�geschapen�mens�ook�han-
delde�naar�de�eisen�die�God�hem�stelde.�In�gedachten,�
woorden�en�daden�kon�de�mens�uit� volledig�vrije�wil�
helemaal�leven�vóór�en�mét�God.�God�was�het�hoogste�
goed�in�zijn�leven.�Wat�een�heerlijk�leven�hebben�Adam�
en� Eva� vóór� de� zondeval� gehad.� Het� is� bijna� niet� in�
woorden�uit�te�drukken.�In�Psalm�8�zegt�David:�‘Wat is 
de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, 
dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder 
gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heer-
lijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de wer-
ken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; 
schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds. 
Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen 
de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, 
hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!’�(Ps.�8:5-10)

Man en vrouw
Onze� wereld� kent� mannelijk� en� vrouwelijk.� Dat� gaat�
ook�al�terug�op�de�goede�schepping.�God�heeft�gewild�
dat�er�een�onderscheid�is�tussen�mensen.�In�hoofdstuk�
2�gaan�we�verder� in�op�de�bedoeling�van�het�onder-
scheid�tussen�man�en�vrouw.�Calvijn�wijst�erop�dat�God�
hiermee�de�‘huwelijksband�aanprijst’.�Hij�zegt:�‘Een man 
is eigenlijk een half mens, die een gezellin is toegevoegd, 
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opdat zij samen één zouden zijn.’�Eeuwen�later�spreekt�
ook�de�Heere�Jezus�over�deze�scheppingsorde�en�zegt�
Hij�dat�de�man�de�vrouw�niet�mag�verlaten�omdat�dit�
vanaf�het�begin� (vanaf�de�schepping)�alzo�niet� is�ge-
weest�(Matth.�19:8).�Het�huwelijk�is�dus�een�goede�gave�
van�God�die� reeds�vanaf�de�schepping�door�God�be-
doeld�en�gewild�is.�Door�het�huwelijk�en�de�voortplan-
ting�wil�God�Zijn�Rijk�bouwen.�Het�huwelijk�heeft�dus�
een�diepe�en�mooie�gedachte.�God�heeft�het�zo�gewild.�
Het� eerste� huwelijk� tussen�Adam�en� Eva� is� ook�door�
God�Zelf�gesloten.�We�lezen�in�het�huwelijksformulier�
daarover� een�mooie� zin.� God� heeft� Adam� ‘zijn huis-
vrouw geschapen, Zelf toegebracht en hem tot een huis-
vrouw gegeven; daarmede betuigende dat Hij nog heden 
ten dage aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met 
zijn hand toebrengt’.�Zie�je�Gods�wijsheid�en�goedheid�
die�in�het�begin�van�de�Bijbel�al�naar�voren�komen?�We�
spreken�niet�voor�niets�over�Gods�‘goede�schepping’.

Verantwoordelijk voor Gods eigendom
De� aarde� is� het� eigendom�van�God.�Dat�wordt� in� de��
Bijbel�telkens�weer�beleden.�In�Psalm�24�lezen�we�dat�de�
aarde�des�Heeren�is�(Ps.�24:1).�De�aarde�is�ook�heel�won-
derlijk�en�prachtig�gemaakt.�Deze�gave�van�God�heeft�
echter� wel� onderhoud� nodig.� Vandaar� dat� de� mens�
reeds� vóór�de� zondeval�geroepen� is�om�Gods�goede�
schepping�te�beheren.�Het�was�Adams�taak�vóór�de�val�
om�het� paradijs� te� onderhouden.�Werken�op� zichzelf�
is�dus�niet�door�de�zondeval�gekomen.�Het�is�een�be-
langrijke�roeping�van�God�voor�de�mens.�Maar�…�door�
de�zonde�moet�een�mens�in�het�‘zweet�zijns�aanschijns’�
(Gen.�3:19)�zijn�brood�eten�en�‘met�smart�zult�gij�daar-
van�eten�al�de�dagen�uws�levens’�(Gen.�3:17).�Mensen�
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zijn�door�God�als�verantwoordelijke�wezens�geschapen.�
In�de�schepping�is�de�mens�verantwoordelijk�voor�Gods�
eigendom.�Milieubeleid�is�niet�iets�van�linkse�mensen.�
Het� is�een�opdracht�vanuit�de�Schrift�omdat�het�gaat�
over�Gods�schepping.

Vruchtbaar
God� schiep�één�man�en�één� vrouw.� Toch� zal� het�Rijk�
van�God�uiteindelijk�bestaan�uit�ontelbaar�veel�mensen.�
Door�huwelijk�en�voortplanting�bouwt�God�Zijn�Rijk.�De�
engelen�zijn�door�God�allemaal�in�één�keer�geschapen.�
De�mensen�worden�geleidelijk�door�God�verwekt.�De�
mensen� hebben� daarin� ook� een� belangrijke� verant-
woordelijkheid.�De�kinderzegen� is� een�diepe� rijkdom,�
want�kinderen�zijn�een�erfdeel�(Ps.�127:3),�een�gave�van�
God.�Mensen�némen�geen�kinderen,�maar�die�kríjgen�
ze.�Zo�was�het�door�God�reeds�vóór�de�zondeval�be-
doeld.�Ook�ná�de�zondeval�is�dit�gebleven.�Maar�er�is�
wel�smart�bij�gekomen�(Gen.�3:16).�Onthoud�dat�de�kin-
derzegen�een�belangrijke�verantwoordelijkheid�schept.�
Mensen�zijn�immers�geroepen�om�op�een�Bijbelse�wijze�
een�gezin�te�vormen.�Ook�in�de�21e�eeuw.

Relaties
In� onze� tijd� heerst� het� individualisme.�Mensen� kijken�
vooral�eerst�naar�zichzelf.�Het�ik�staat�op�de�voorgrond.�
Bij�de�bekering�mogen�we�ik-gericht�zijn.�We�belijden�
dat�het�geloof�een�heel�persoonlijke�zaak�is.�Maar�dat�
neemt�niet�weg�dat�God�mensen�in�relaties�heeft�ge-
schapen.�Denk�aan:

De�relatie�tussen�Schepper�en�schepsel.�Door�de�schep-
ping�naar�Gods�beeld�wist�de�mens�wat�God�van�hem�
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of�haar�vroeg.�Vóór�de�schepping�was�er�een�onmid-
dellijke�relatie�tussen�God�en�mensen.�Er�was�toen�geen�
‘wind�des�daags’�(Gen.�3:8)�nodig�om�mensen�Gods�te-
genwoordigheid�te�doen�opmerken.�Ook�was�een�Bijbel�
niet�nodig.�Mensen� leefden�direct� in� relatie�met�God.�
Wat�moet�dat�heerlijk�zijn�geweest.�Altijd�te�weten�dat�
God,�de�Schepper,�zorgend�dichtbij�was.�De�geschapen�
en�zondeloze�mens�heeft� in�een�heerlijke�situatie�ge-
leefd.�Dat�kunnen�wij�ons�eigenlijk�niet�meer�indenken.�
De�relatie�tussen�één�man�en�één�vrouw�in�het�huwelijk.�
De�Heere�gaf�deze�inzetting�mede�met�het�oog�op�de�
komst�van�Zijn�Rijk.�Ook�vandaag� is�het�gezin�de�be-
langrijkste�hoeksteen�van�de�samenleving.
De� relatie� tussen�mensen�onderling.�Mensen� zijn�ge-
schapen�uit�‘één�bloede’.�Mensen�dragen�allemaal�het�
beeld�van�God.�Weliswaar� is�dit�beeld�door�de�zonde�
goeddeels�verloren�gegaan,�maar�mensen�blijven�wel�
Gods�bijzondere� schepselen.�Voor� rassendiscriminatie�
biedt�de�Bijbel�geen�enkel�argument.�
De�relatie�tussen�de�mens�en�Gods�scheppingswerk.�De�
aarde�is�van�de�Heere.�Mensen�zijn�vanaf�de�schepping�
geroepen�om�de�aarde�te�bouwen�en�te�bewaren.�We�
zijn�niet�geroepen�om�de�aarde�te�verwoesten.�Dat� is�
helaas�door�de�zonde�gekomen.�

Zo�schiep�God�de�mens�op�de�zesde�dag�van�Zijn�schep-
pingswerk.�Lees�Psalm�104�eens.�Dat� is�één�grote�lof-
zang�op�de�schepping�en�Schepper.�Wat�erg�dat�men-
sen�in�hun�hoogmoed�dit�hebben�verwoest.�Maar�…�er�
komt�een�nieuwe�schepping�(Openb.�21:1).�Eenmaal�zal�
de�vloek�van�de�zuchtende�schepping�worden�gehaald�
(Rom.�8:21).�Dan�zal�het�zijn�zoals�in�het�begin,�toen�de�
zonde�er�nog�niet�was.�Maar�dán�nog�veel�heerlijker.�
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Daar�kunnen�Gods�kinderen�soms� intens�naar�verlan-
gen.�Petrus�schrijft:�‘Maar wij verwachten, naar Zijn be-
lofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont’�(2�Petr.�3:13).

Vragen
1.��Waarom�is�het�belangrijk�dat�de�mens�een�gescha-
pen�wezen�is?

2.��Wat�betekent�de�schepping�naar�Gods�beeld?
3.��Waarom�heeft�God�het�huwelijk�ingesteld?
4.��Waarom�is�heerschappij�belangrijk?
5.��In�welke�relaties�heeft�God�mensen�geschapen?
6.��In�welk�opzicht�zullen�de�nieuwe�hemel�en�de�nieuwe�
aarde�nog�heerlijker�zijn?


