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Deel 9

Schepping



Een ongelooflijk geloof
Om te geloven in de schepping is niet alleen een zaak van geloof, het is 
gezond verstand. De franse filosoof Voltaire kwam tot de overtuiging dat 
een horloge niet kon bestaan zonder een horlogemaker. Voor Voltaire 
had Rabbi Akiba al geschreven: “Een huis kan niet tot stand komen 
zonder een bouwer, een kleed niet zonder een wever, een deur niet 
zonder timmerman, zo kan het universum niet hebben bestaan zonder 
een Schepper.” (Midrash Temurah, hfd.5).
Wonderlijk is het nu dat geloof en gezond verstand, wanneer het over de 
schepping gaat, niet voldoen. Vele gelovigen, Christenen zowel als 
Joden, niet te vergeten vele intelligente gezond redenerende mensen, 
geloven niet in de schepping. Het is gewoonweg niet acceptabel. Het is 
ook het enige onderwerp vanuit de menselijke geschiedenis waar geen 
menselijke getuigen bij waren!
Het scheppingsverslag is echter overzichtelijk, hoewel compact. Het is 
een fundament van ons geloof alhoewel het overkomt als een groot 
mysterie.

1. Waarom begint de Bijbel met een schepping verslag?
Genesis 1:1 “In den beginne schiep G-d de hemel en de aarde”
Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, 
en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”
In het credo van Maimonides, het ‘Ani ma’amin’ (ik geloof), staat als 
eerste geschreven: “Ik geloof geheel en al met volle overtuiging dat G-d 
de Schepper is van alles.”

2. Wat is de eerste les van de schepping?
Psalm 95:6 “Treedt toe, laten wij ons neerwerpen en ons buigen, knielen 
voor de Here, onze Maker.”
Openbaring 14:7 “Vreest G-d en geeft Hem eer, want de ure van Zijn 
oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de 
zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”
Het Aleinu gebed: “Het is onze taak om de Here, die alles gemaakt heeft, 
te prijzen, om uit te roepen, de grootheid van de Schepper van het 
universum.”

3. Wat is het grootste bewijs voor het bestaan van G-d?
Psalm 19:1 “De hemelen vertellen G-ds eer, en het uitspansel verkondigt 
het werk Zijner handen.”
Vanuit Genesis hoofdstuk één redeneert de Midrasj dat de schepping 
voert naar de ontmoeting met G-d. (Yalkut R.Samuel ISP 184). Ik besta, 
dus G-d bestaat!
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4. Hoe creëerde G-d de wereld?
Psalm 33:9 “Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.”
Genesis 1:3 “En G-d zeide: Er zij licht, en er was licht.”
Bereshit Rabbah 3,2 “G-d schiep de wereld door het woord te gebruiken, 
direct zonder zware arbeid of pijn.” 
Pirke Abot 5,1 “De wereld werd geschapen door tien G-ddelijke 
woorden”
Johannes 1:3 “Alle dingen zijn door het woord ontstaan en zonder dit 
was niets tot stand gekomen.”

5. Hoe lang deed G-d erover om het universum te maken?
Exodus 20:11 “Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee en al wat daarin is.”

6. Hoe beschrijft de Bijbel iedere daad van scheppen?
Genesis 1:31 “En G-d zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was 
zeer goed” (Eveneens 1:9-10,12 enz.)
Alles dat de Almachtige tot stand bracht was perfect. Volgens Sifre 
Deuteronomy, per.397 is de mens ook perfect geschapen ook al denkt 
de mens dat er hier en daar nog wel verbeteringen hadden kunnen 
worden aangebracht. 

7. Wat voor soort dagen waren de dagen van de schepping?
Genesis 1:5 “En G-d noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij 
nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de 
eerste dag.” (Eveneens 1:8,13,enz.)
Rashi verklaarde in Miqraoth Gdoloth: “De symmetrie van de tekst 
verlangde de opeenvolging van de dagen als eerste, tweede, derde, 
vierde. Waarom was er ‘dag één’ geschreven? Omdat G-d is één!”
De eerste dag was dus ook de dag van G-d, waarop het denkwerk van 
de Almachtige plaatsvond want G-d is licht. Hij maakte het 
verlossingsplan vanaf de grondlegging der wereld. In Zijn hoofd 
gebeurden alle creaties en processen op deze eerste dag (berosj jitbara)

8. Hoe vervolgde de tijd zich met dagen en seizoenen?
Genesis 1:16 “En G-d maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot 
heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de 
nacht, benevens de sterren.”
Genesis 8:22 “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en 
oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.”
De Almachtige zette alles in beweging en onderhoudt de tijd! In 
oorsprong gaf de Almachtige als enige indeling van de tijd dagen en 
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jaren: een zomerperiode, die gelijk was aan de winterperiode, en de 
wekelijkse Sjabbat.

9. Welke les geeft de schepping ons over G-d?
Genesis 1:1 “In den beginne schiep G-d de hemel en de aarde”
Psalm 19:2 “De hemelen vertellen G-ds eer, en het uitspansel verkondigt 
het werk zijner handen.”
Rashi zegt in Miqraoth Gdoloth: “Elohim is de naam van G-d wanneer Hij 
recht uitoefent, YHWH is de naam van G-d wanneer Hij genade 
uitoefent.”

10. Wat was het doel van G-d met de schepping van de aarde?
Genesis 1:27-28 “En G-d schiep de mens naar Zijn beeld; naar G-ds 
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En G-d zegende 
hen en G-d zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 
aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het 
gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.”
De Almachtige sprak nu voor het eerst tot Zijn schepsel, het was de 
mens!
Bereshit Rabbah 8,5 “Rabbi Aibo zei van G-d: ‘Het is als een koning die 
zijn paleis met allerlei aangename spullen volstopte; als hij geen 
bezoekers had, welk plezier zou hij er van hebben?’ Evenzo sprak G-d 
vermanend tot Zijn engelen, toen zij opmerkingen maakten over de mens 
die G-d wilde maken: “En waartoe dienen alle scheppingsdaden indien Ik 
de mens niet zou creëren?” 

11. Hoe zou de mens op de schepping moeten reageren?
Prediker 9:9 “Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen 
des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdelen dagen, 
want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij 
u aftobt onder de zon.” Geniet van het geen G-d geeft!
Genesis 2:3 “En G-d zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij 
daarop gerust heeft van al het werk, dat G-d scheppende tot stand had 
gebracht.” Zoek rust zoals G-d deed!
Genesis 2:15 “En de Here G-d nam de mens en plaatste hem in de hof 
van Eden om die te bewerken en te bewaren.” Zorg voor de aarde!

12. Was schepping ook een onderdeel van de scheiding tussen Joden 
en Christenen?
Volgens Marcion waren er twee goden. De Ene, Schepper van de wereld 
en alles wat daarin is, was de G-d van de Joodse Bijbel. De andere, de 
verlosser, was geopenbaard door Yeshua. Marcion was de eerste in 
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geschriften die een duidelijke scheiding maakte tussen de wet en het 
evangelie. (Marcion 1,19).
Volgens sommigen is het Hebreeuwse reesjiet (eersteling, bijvoorbeeld 
Exodus 23:19) een aanduiding voor Yeshua. Genesis getuigt dat G-d 
dan samen met Yeshua (bereesjiet = met de eersteling) de schepping 
begon. (zie ook Johannes 1)

13. Schepping en hoop op een nieuwe wereld, gaat dat samen?
Jesaja 65:17,18 “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in 
de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over 
hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot 
blijdschap.”
Openbaring 21:1-3 “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de 
zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, 
nederdalende uit de hemel, van G-d, getooid als een bruid, die voor haar 
man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, 
de tent van G-d is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 
Zijn volken zijn en G-d zelf zal bij hen zijn.”

14. Zullen mensen ook opnieuw geschapen worden?
Daniël 12:2 “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen 
ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen  tot versmading, tot eeuwig 
afgrijzen.”
1 Korintiërs 15:12-14 “indien nu van de Messias gepredikt wordt, dat hij 
uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te 
zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding 
der doden is, dan is ook de Messias niet opgewekt. En indien de 
Messias niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, 
en zonder inhoud is ook uw geloof.”
1 Korintiërs 15:20 “Maar nu, de Messias is opgewekt uit de doden, als 
eersteling (reesjiet) van hen, die ontslapen zijn.”
1 Korintiërs 15:51-54 “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen 
wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een 
ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en 
de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd 
worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke 
onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid 
aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: 
De dood is verzwolgen in de overwinning.” (zie ook Jesaja 25:8)
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15. Hoe zal de nieuwe hemel en aarde beginnen?
Maleachi 4:5-6 “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en 
geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren 
tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet 
komen zal en het land zal treffen met de ban.”
Jesaja 40:28 “Een eeuwig G-d is de Here, Schepper van de einden der 
aarde. Hij wordt noch moede noch mat, Zijn verstand is niet te 
doorgronden.”
Openbaring 22:20 “Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 
Amen, kom, Heer Yeshua.”

Het mysterie van de schepping
De Bijbel verklaard openlijk en duidelijk dat alles wat we om ons heen 
zien, niet toevallig tot stand is gekomen maar duidelijk deel uitmaken van 
het ontwerp van G-d. De schepping getuigt van een Schepper! Nog 
voordat de Almachtige erkenning gaf aan Israël, noch voordat de eerste 
mensen werden geschapen, werd de wereld tot stand gebracht. Rashi 
laat hierover zijn gedachten gaan en zegt het volgende: “Waarom is G-d 
niet begonnen met de uittocht van het volk Israël, de meest belangrijke 
gebeurtenis uit de geschiedenis. De reden is dat alle mensen mogen 
weten dat de G-d van Israël de G-d van alle landen der wereld is.”
De eerste les van de schepping is, de openbaring dat G-d er was voor 
alles wat we om ons heen zien en voor het ontstaan van de mens. De 
eerste zin in Thora getuigt hiervan. De Masoretische tekst heeft nog een 
extra nuance aangebracht door de atnach (driehoekje in de tekst), welke 
elke hebreeuwse zin in tweeën deelt, precies te plaatsen onder Elohim 
(G-d). Dit terwijl het niet exact de helft van de zin is! Niets is door toeval 
ontstaan. Een Midrasj verhaalt waarom het woord ‘scheppen’ (bara) in 
directe relatie staat met de naam van G-d. Want de schepping voert de 
mens naar de ontmoeting met G-d. (Yalkut r.Samuel ISP 184).
Het feit dat ik besta, is een duidelijk bewijs voor het bestaan van G-d. Je 
kan alles in twijfel trekken en proberen te redeneren dat het anders moet 
zijn, maar je kan niet je eigen bestaan ontkennen. We hebben een grote 
en Almachtige G-d, wij zijn naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen!
In de verslaglegging die de Almachtige zelf aan de mens heeft gegeven, 
want de mens was niet bij het scheppen aanwezig, verhaalt Hij wat Hij 
heeft gedaan. Stap voor stap vertelt Hij ons waarom alles gecreëerd 
werd. Er werd een locatie op orde gebracht, voorzien van lucht, mooi 
gemaakt met allerlei beplantingen, gezellig gemaakt met allerlei vormen 
van leven, toen pas de mens tot leven gewekt. Niet alleen een man, 
maar man en vrouw tezamen. Het duurde even voordat de mens alles 
gezien had, alle dieren een naam had gegeven en hij ontdekte dat er 
een vrouw was die bij hem paste. De mens, Adam, verhaalt hierover in 
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zijn versie van het scheppingsverslag (Genesis 2:4b-5:1a). Vanaf dat 
moment werd G-d, de G-d der geschiedenis. Hij was de persoonlijke G-d 
van Abraham, Isaäk en Jakob (Exodus 3:16). G-d is de Schepper, Hij 
blijft voor het menselijke verstand onbegrijpelijk. Hij gaat alle verstand te 
boven. Als Zijn schepselen kunnen we hem niet gaan voorschrijven wat 
Hij moet doen. We mogen er geen beeld van maken of hem reduceren 
tot menselijke bedenksels (Exodus 20:4-6). Daartegenover staat dat Hij 
zichzelf zal openbaren aan de mens die aan hem de eer geeft en Hem 
liefheeft (Jeremia 23:23). Wij zijn door Hem gemaakt, dus niet wij maar 
Hij is het centrum van het universum (Psalm 95:6). 
Het is opvallend dat G-d geen uitgebreide uitleg geeft van wat Hij heeft 
gemaakt en hoe Hij het tot stand bracht. Genesis 1:1-2:4a is geen 
wetenschappelijke verhandeling of handboek hoe zoiets gedaan kan 
worden. G-d gebruikte geen hulpje, geen geheimzinnig gereedschap of 
speciale toverspreuken. Hij sprak en het was er! (Psalm 33:9). Tien keer 
sprak G-d bij de schepping, Hij gebruikte een minimaal aantal woorden 
nodig om het tot stand te brengen. Toch verhaalt de verslaglegging hoe 
Hij er zeven dagen voor nodig had, inclusief de rust op Sjabbat. Iets dat 
Hij gemakkelijk in een seconde, en veel minder tijd, had kunnen doen. 
Waarom dan de cyclus van zeven dagen? Zeven geeft een volheid aan. 
G-d die een compleet en volledig perfect geheel had gemaakt. Hij gaf het 
als voorbeeld aan de mens. Waarbij de Sjabbat de kroon van de 
schepping was, G-d die verkiest om met de mens te zijn. Het is 
opvallend dat alleen bij de zevende dag er niet staat geschreven: “het 
was morgen geweest en het was avond geweest, de zevende dag.” Het 
was de voltooiing maar tevens een indicatie van belofte. Deze dag zou 
nooit eindigen als je met G-d blijft wandelen. Zo is elke dag uniek. Op de 
eerste dag, de dag van Echad (één, een naam van G-d) dacht de 
Almachtige na. Vijf dagen bracht Hij scheppende alles tot stand. Op de 
avond van de zesde dag is de man en de vrouw samengebracht in het 
leven, een goed begin voor de opening van de Sjabbat. Dan is er rust in 
het huis. Sjabbat de rustdag is de grootste scheppingsdaad ook al heeft 
Hij niets gedaan die dag. De mensen genieten dan van elkaar en van de 
aanwezigheid van G-d. Alles was goed, ja, zelfs zéér goed!
De positieve waardering vanuit het Jodendom voor de schepping en de 
schepper is wat speciaal gevierd wordt op de Sjabbatdag. Het is de dag 
bij uitstek waarop G-d als Schepper geëerd wordt, en je van alles mag 
genieten wat de schepper je heeft gegeven. Sjabbatsvreugde in het 
leven is onbekend aan het Christendom. Sinds Marcion zien we een 
dualisme opkomen, een meergodendom dat steeds meer het zicht op de 
Schepper vertroebelde. Juist het Christendom is de basis voor de 
verwerping van de schepping geworden. Interne verdeeldheid en geen 
duidelijke visie op de Schepper en Zijn schepping. De evolutietheorie is 
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ontsproten aan de geest van een man die Christen was, Charles Darwin. 
Hoe kun je dit rijmen? Evenzo gingen mensen in de Christelijke 
gemeenschappen op een gegeven moment de zondag als de rustdag 
van G-d vieren. Waar is de basis? Keer terug naar het Woord van G-d! 
Ontdek dat de Bijbel duidelijk is! 
Ook een onderwerp als de schepping, heeft geleid tot een verwijdering 
tussen het Jodendom en het Christendom. Het getuigt van twee 
verschillende mentaliteiten. Je kan niet verlossing en herschepping 
losmaken van de Schepper en Zijn uiteenzetting hoe het in eerste 
instantie allemaal gemaakt was. Ook bij een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde is het Woord van de Almachtige zelf de bron van het 
nieuwe leven en het nieuwe bestaan. Hij zal zelf bij ons gaan wonen, 
temidden van ons Zijn tent opslaan. Eeuwig zullen we dan verbonden 
zijn met de bron van alle leven. Interessant is ook om te zien dat toen het 
volk Israël bevrijd werd uit Egypte men een lied zond waarin de 
schepping herdacht werd. (Exodus 15:8). Eveneens spreekt de profeet 
Jesaja over de terugkeer uit de ballingschap over de schepping (Jesaja 
42-45). Ook het Berit haChadassah getuigt duidelijk van de schepping. 
Yeshua zegt het volgende: “Tenzij iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk G-ds niet binnengaan.”(Johannes 3:5). De 
mens moet opnieuw geboren worden, net zoals een proseliet in het 
Jodendom een ritueel bad ondergaat om deel te worden van het volk 
Israël. Doop getuigt van een nieuwe schepping worden, zowel 
Christenen als Joden hebben hierin dezelfde basis. Een nieuw leven 
begin je dan, een nieuwe creatie met nieuwe hoop op een nieuwe 
wereld. Het boek Openbaring laat dit ook zien door te spreken over een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een totaal nieuwe en frisse wereld 
is ons vooruitzicht. 
Jesaja 65:17-19 en Openbaring 20:1-5 geven ons een heerlijke 
boodschap. Schepping is blijdschap ervaren, daar kunnen wij als mens 
niets aan bijdragen. Zelfs ons bewerken en bewaren van de aarde loopt 
uit de hand en leidt tot verwoesting, vervuiling en uitroeiing van het 
leven…. Het lukt ons niet! Een nieuwe hemel en aarde kunnen wij niet 
maken, alleen G-d kan ons dat geven en Zijn beloftes zijn waar en 
duidelijk. Het zal spoedig gaan gebeuren. Wat kunnen we verwachten? 
De eerste hemel en aarde waren zeer goed, de komende wereld zal al 
onze gedachten te boven gaan…

Bet Echad Voorganger
Neercanneplaats 63 P.Daniëls
Rotterdam paulusmary@hetnet.nl
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