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Om te beginnen wil ik jullie een deel van een filmpje laten zien. Het is op YouTube te vinden onder
de titel Becoming (https://www.youtube.com/watch?v=9GRsQFKIMiY) en is door Jan van IJken 
gemaakt. Het is het ontstaan van een salamander vanuit het begin van één bevruchte cel. Let op hoe 
het groeit en hoe alles zich van binnen ordent en rangschikt totdat de salamander 'af' is.

Wat je hier zag is in de start ook hoe
het met ons als mensen is gegaan in 
de baarmoeder. Alleen was het 
DNA anders en werd het uiteindelijk
anders geordend en gerangschikt tot 
een mensenkind dat geboren kon 
worden. Is dat niet heel wonderlijk. 
Ik geloof met heel mijn hart: dat is 
Gods volmaakte werk. En dat lijkt 
precies op wat we lezen in Genesis 
1. Ook daar begint het met een 
situatie van ongeordende leegte. En 
dan gaat het zich ontwikkelen. Er 

ontstaat een kosmos, een wereld, een leefwereld voor de mens, en uiteindelijk is daar ook de mens. 
Ook evolutionisten die niet in God geloven hebben wel opgemerkt: "Het is alsof de evolutie wist 
dat wij er aan kwamen." Alles van onze aarde is zo precies geordend en in balans, dat wij daar 
kunnen leven. Zelfs de geringste afwijking waar dan ook - en wij zouden niet op deze aardbol 
kunnen bestaan. 

Er zijn meerdere opvattingen over Genesis 1. Sommigen vinden het cruciaal dat we vasthouden aan 
zes letterlijke scheppingsdagen. Ik denk niet dat dat nodig is. Dit verslag en zo ook de rest van het 
boek Genesis is aan Mozes gegeven nadat hij het volk Israel uit Egypte had geleid. God gaf door 
middel van Mozes instructies aan deze groep verloste slaven over hoe zij als Gods volk moesten 
leven temidden van de volken. God wijst dan terug op hun voorvaderen, Abraham, Isaak en Jacob - 
daar begon hun geschiedenis. Dat begin met Genesis 12. In de hoofdstukken daarvoor is er een 
soort oergeschiedenis. Daarmee wilde God iets aan de mensen duidelijk maken - namelijk: waarom 
is de wereld zoals deze is. We zien heel veel schoonheid en - zoals we net zagen in het filmpje - het 
wonder van het leven. Maar we zien ook veel dat lelijk, kapot en onrechtvaardig is. Hoe kan dat? 
Waarom is dat zo? Genesis 1-11 legt uit hoe God het heeft gemaakt en bedoeld - maar ook wat er is 
fout gegaan. En vervolgens vanaf Genesis 12 gaat het over wat God doet om herstel te brengen.

Ik maak dit alles soms duidelijk met een plaatje van de Keulse Dom na de Tweede Wereldoorlog. 



We zien dan een kerk die verwoest is en die niet aan z'n doel beantwoordt. Toch zien we nog steeds 
de oorspronkelijk schoonheid. We weten ook dat het niet de schuld is van de architect en niet van 
de makers. Zij hebben het zo niet ontworpen en bedoeld. Het is later fout gegaan door de 
oorlogsdomheid van de mens. Het is ook niet moeilijk om het weer te reconstrueren - zelfs als we 
niet wisten hoe het voor de oorlog er uit zag. En dat heeft men ook gedaan. Zo kan ik ook een 
plaatje laten zien van hoe het nu weer is. 

Zoals is het ook met de schepping en met de mens. God heeft het gemaakt en het was volmaakt. De 
mens heeft het verknald en het is vreselijk beschadigd en beantwoordt nu niet meer aan z'n doel. De
mens is bedoeld om een tempel van God te zijn - maar is dat niet meer. De Bijbel noemt dat 
geestelijk dood. We leven nog wel, maar het leven van God is er uit. In Genesis 2:7 staat: "Toen 
maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de 
neus. Zo werd de mens een levend wezen." God maakte de mens, zoals we ook in het filmpje zagen. 
Maar Hij voegde daar iets aan toe. Het woord daar kan worden vertaald met 'adem' of 'wind', 'geest' 
of 'leven'. Het doet mij een beetje denken aan wat we lezen in het boek Handelingen, waar mensen -
die verbonden zijn met Jezus - worden vervuld met de Geest van God. Ik heb daar ook een plaatje 
bij. De mens als geestelijk wezen - onderscheiden van de dieren - met de Geest van God in het 
binnenste en zo een directe verbondenheid met God die Geest is. Het bijzondere van de mens was 
een direct lijntje met God - een voortdurende en heel natuurlijke communicatie met God - een hele 
bijzondere en intieme relatie. Dat wordt beschreven als wandelen met God door het paradijs. 

Dat is wat Jezus in Johannes 10:10 beschrijft 
als het eeuwige leven, het volle leven, als 
leven en overvloed. Dat kwam Hij brengen. 
Hij kwam die verbondenheid met God 
herstellen (Joh 17:3). Door Jezus is dat weer 
mogelijk. We zijn prachtige levende wezens, 
ook als we niet geloven. Maar het is een 
beetje als die ruime: het ziet er nog mooi uit, 
maar het is ook beschadigd - en het 
beantwoordt niet meer aan het scheppings-
doel: een ontmoetingsplek met God - de 
tempel van de Heilige Geest - vriendschap 
met God. 

Als jij dat bij jezelf herkent en erkent, dan 
nodig ik je uit om die relatie met God te herstellen. Erken dan dat je enerzijds heel bijzonder en 
waardevol bent als mens gewild door God Zelf - maar dat je anderzijds beschadigd bent en 'van 
God los'. Daarmee ben je een zondaar precies zoals Adam en Eva dat waren geworden in Genesis 3.
Aanvaard Jezus als Gods antwoord op jouw probleem en als Gods manier om herstel te brengen. 
Jezus sprak hierover met Nicodemus in Johannes 3. Deze schriftgeleerde begreep niet wat Jezus 
bedoelde. Jezus legt uit: jij moet als het ware opnieuw geboren worden - dat goddelijke leven moet 
door God Zelf weer in jou worden gelegd. Religieuze ijver en veel bijbelkennis kunnen dat niet 
bewerken. Dit is iets dat alleen God kan herstellen. Dat zegt Jezus ook tegen ons.

Gebed: Hemelse Vader, ik dank U voor het wonder van het leven. U heeft ook mij gemaakt. U heeft
mij bedoeld zoals ik ben. Dank U, voor uw liefde voor mij. Maar ik erken ook dat ik van U ben los 
geraakt - dat dat prachtige leven beschadigd is geraakt - dat ik een zondaar ben zoals Adam en Eva -
dat ik dacht het leven wel zonder U te kunnen leven. Vergeef mij en herstel mij - en geef mij dat 
volle, overvloedige, goddelijke en eeuwige leven. Ik verbind mij met Jezus en erken dat Hij ook 
voor mij verlossing en herstel heeft bewerkt. Ik neem Hem aan en het nieuwe leven dat Hij heeft 
beloofd.


