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Waar gaat het om?
Als we op een verenigingsavond over Genesis 1 praten, waar gaat het dan over? Wat neemt niet zelden veel tijd op zo'n
avond? Ik noem enkele veel gestelde vragen: Gaat het over de lengte van de dagen in combinatie met de onlogische
volgorde van de eerste ten opzichte van de vierde dag? Of over hoe het mogelijk is dat God al op de derde dag de planten
schiep? (Die zijn toch afhankelijk van de zon? Maar die kwam pas op de vierde dag.) Gaat het wellicht over de vraag hoe
een leeuw zich voor de zondeval voedde? (Het is naar zijn aard toch een vleeseter; tegelijkertijd vinden we de tv-beelden
van zo'n roofdier die een rennende zebra bespringt, niet paradijselijk.) Of misschien breekt u zich het hoofd over de vraag
waar het paradijs lag. Of, een laatste voorbeeld: steekt u veel tijd in de kwestie of hemel en aarde op of vóór de eerste dag
geschapen zijn?

De juiste vragen stellen
Deze en soortgelijke vragen zijn ergens wel interessant en het is ook niet verkeerd er eens over na te denken. Voor
sommige mensen is het vanwege studie en beroep zelfs bijna een must. En toch wil ik meteen aan het begin van dit artikel er
ook een beetje voor waarschuwen. Je kunt je namelijk verliezen in speculaties en/of exegetische details waarover
gereformeerde theologen soms al jaren en jaren van mening verschillen.
Het gevaar lijkt me niet helemaal denkbeeldig dat je op een vergadering enkele van dergelijke details zo opblaast, dat de
verhoudingen zoekraken. Het gereformeerd-zijn van een theoloog (dat wil zeggen zijn/haar royale onderworpenheid aan
Schrift en belijdenis) staat of valt bijvoorbeeld niet met een eenduidig antwoord op de vraag over de precieze lengte van de
dagen van Genesis 1. Ik kom daar straks nog even op terug.
Het tweede risico is dat je aan de echte inhoud van Genesis 1 op zo'n verenigingsavond niet toekomt. Dat zou heel jammer
zijn, want zeker de eerste hoofdstukken van de Bijbel zijn van grote funderende betekenis voor ons geloof. Wat leer ik er
van mijn/onze God? Wat doe ik bijvoorbeeld met het gegeven dat God schiep? Welk verband is er tussen de schepping en
de belijdenis van Gods voorzienigheid? Wat zegt het ons dat God alles op zo'n fraaie geordende wijze schiep in zes dagen?
Wat betekent het dat mijn Schepper op de zevende dag rustte en dat hij juist die dag zegende? Wat leer ik er over de
mens? (Let eens op de verwoording van de schepping van de eerste twee mensen.) Waarom is het belangrijk te weten dat
wij allemaal van Adam en Eva afstammen? Heeft de mens nu nog iets van Gods beeld? Heeft de huidige wereld nog iets
van het paradijs? Ga eens na hoe de apostelen in het Nieuwe Testament teruggrijpen op de eerste bladzijde van de Bijbel.
Ik noem als voorbeelden Romeinen 5 en Hebreeën 4.
Dit soort vragen zijn veel belangrijker. Genesis 1 is niet bedoeld om ons vooral te vermoeien met de vragen waarmee ik
begon. De laatste aandachtspunten moeten in ieder geval (en het liefst breed) aan de orde komen. Ik hoop dat op een
verenigingsavond helder wordt, hoe onlosmakelijk de schepping verweven is met allerlei andere delen van ons geloof. Ik
hoop dat u daardoor geraakt wordt, onder de indruk raakt van dat totaalbeeld.

Geschiedenis?
Genesis 1 geeft geschiedenis. God heeft op zijn tijd heel doelbewust en daadwerkelijk deze wereld geschapen uit niets. En
het was goed, zeer goed. Het was Gods initiatief, het was Gods almacht.
Het zal u echter niet ontgaan zijn, dat talloze mensen niet geloven dat Genesis 1 de echte gang van zaken beschrijft. Velen
van hen zijn christen. Als je met hen aan de praat raakt, blijkt dikwijls dat ze het ook maar een onbelangrijk punt vinden, of
Genesis 1 geschiedenis is of niet. Niemand was er immers bij en wat maakt het uit, de wereld wordt er toch niet anders
van?
Ze beklagen u misschien wel een beetje, want u hebt - in hun ogen - een naïef achterhaald wondergeloof, iets van vorige
eeuwen. De wetenschap dwingt inmiddels toch tot een andere kijk op het ontstaan van de aarde?
Ze scheuren Genesis 1 overigens niet uit hun bijbeltje. Zij vinden het op hun manier prachtig: het is poëzie (met onder
andere zeven strofen en allerlei refreinzinnen). Het is een mooi getuigenis van de Israëlieten in de ballingschap. Ontroerend
als een volk zo'n plaatje neerzet van zijn God. Men gaat er daarbij van uit, dat de Joden voor hun verhaal gebruikgemaakt
hebben van het indrukwekkende en veel oudere Babylonische scheppings- en zondvloedverhaal, het Gilgamesj-epos.



Geschiedenis!
Als je deze en andere tegenwerpingen serieus op je laat inwerken, is het goed je de vraag te stellen, waarom wij zeggen dat
Genesis 1 geschiedenis is. Waarom houden we vol? Welke argumenten hebben we daarvoor eigenlijk precies?
Je moet de Bijbel serieus nemen: niet alles in de Bijbel is in letterlijke zin waar gebeurd. Er zijn bijvoorbeeld gelijkenissen:
verhalen die wel echt verteld, maar niet per se echt gebeurd zijn. En visioenen en dromen over de toekomst vragen om
uitleg en duiding. Het scheppingsverhaal wordt echter gepresenteerd als geschiedenis! Genesis zelf vertelt het gewoon zo:
er wordt op aangegeven tijden gesproken door God en er gebeuren dingen.
Bovendien staat er aan het begin van het zgn. tweede scheppingsverhaal (waar als het ware ingezoomd wordt op de
schepping van de mens) met zoveel woorden: 'Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden'
(Gen 2:4). GESCHIEDENIS staat er, in het Hebreeuws toledoth. Steeds als dat woord gebruikt wordt, gaat het om
betekenisvolle dingen die echt gebeurd zijn.
Daar komt bij dat de hele Bijbel voortdurend uitgaat van een geschapen wereld. De Bijbel is haar eigen uitlegster. De
Psalmen, zoals 19 en 104, bezingen de schepping als Gods werk. Denk ook aan de wet (vierde gebod) en let er
bijvoorbeeld op wat Johannes in Johannes 1 en in 1 Johannes 1 vertelt.
En, last but not least, de Bijbel is niet zomaar een boek. Het is het Woord van God, en als Hij het is die zegt dat het zo
gegaan is, dan is dat zo. Ik geloof Hem op zijn Woord. Er staan meer ongelooflijke dingen in de Bijbel!

Geloof
Genesis 1 geloven betekent dat je zeker weet dat de wereld metterdaad door het goddelijk spreken is ontstaan en niet
door spontane evolutie.
Het betekent ook dat je de reikwijdte van Genesis 1 niet beperkt tot een speciaal terrein van geloof en kerk. Dat betekent
in onze tijd dus bijvoorbeeld, dat een christenwetenschapper die nadenkt over het ontstaan van de aarde, zich vroeg of laat
zal confronteren met wat de Bijbel hierover zegt.
Het geloof dat de wereld is geschapen door God, is trouwens niet pas omstreden geworden toen Darwin de evolutietheorie
ontwikkelde. De kerk belijdt het al in de twaalf artikelen en in de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat betekent dat er ook vele
eeuwen geleden al om verschillende redenen werd aangeschopt tegen deze waarheid. U kunt daarover lezen in allerlei
boeken die bijvoorbeeld artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uitleggen.

Wat staat er wel en wat staat er niet?
Ik ben dit artikel begonnen met vragen waarvoor je mijns inziens een beetje moet oppassen. Ik wil er ook mee eindigen.
Niet door al die vragen van een antwoord te voorzien, dat kan niet in één artikel. Wel om u in ieder geval één belangrijke
hint te geven. Als u zich inleest over dit onderwerp bij diverse gereformeerde auteurs, zal het u soms opvallen dat er met
name bij de exegese hier en daar verschil gemaakt wordt. Dat kan, terwijl al die auteurs van harte gereformeerd zijn. Let,
als u verschillende conclusies naast elkaar legt, op de argumentatie. Laat die goed tot u doordringen. Ontleent een auteur
zijn argumenten voor de uitleg van de Bijbel voornamelijk aan de natuurwetenschap, of wordt de tekst zelf door een
ervaren fijnproever geanalyseerd? Vergelijkt hij Schrift met Schrift of wordt de uitleg bepaald door menselijke logica, en
dus aaneengeregen met frasen als: 'Het kan toch niet anders ... uiteraard is het zo, ... natuurlijk moet ...'
Wees ook beducht voor te gemakkelijke ferme conclusies, waarbij ingekleurd wordt wat de Bijbel zelf openlaat. Dat is
vroeger gebeurd, toen men stellig en met de Bijbel in de hand ontkende dat de aarde een bol zou kunnen zijn. Dat is ook
gebeurd door (te gemakkelijke) berekeningen, die ertoe leidden dat de aarde op de kop af 5946 jaar oud is, of de
bewering dat botten van dinosaurussen wel door de Here in de aardlagen ingeschapen zouden zijn om mensen te
beproeven. Wees voorzichtig! De Bijbel heeft haar eigen opzet: hij beschrijft de heilsgeschiedenis. Hij is Godsopenbaring,
en met het oog daarop zijn de feiten geselecteerd en omschreven. Er was geen twintigste-eeuwse geoloog aan het schrijven
met z'n eigen vakjargon en enkele typisch westerse vragen in zijn achterhoofd! Als we dat onvoldoende beseffen,
overvragen we Genesis 1 gemakkelijk.
Aan de andere kant is er ook een risico: namelijk dat we zo gladjes redeneren, dat wat er staat, als warme boter uit de
handen glijdt. Ook daarvan zijn voorbeelden te over: hoeveel wonderen in het Oude Testament zijn er niet opgelost in
verklaarbare natuurverschijnselen, waar nog amper een God voor nodig is! Hoe knap wordt het unieke van Jezus'
rondwandeling op aarde door velen niet verkleind, gering gemaakt!
Zo slagen sommigen er bijvoorbeeld in, de scheppingsdagen te zien als zes elkaar logisch opvolgende perioden in een min
of meer evolutionair proces van vele miljoenen jaren, waarbij de scheppende God (die spreekt en het is er) niet of
nauwelijks meer actief is. Zoiets komt mij voor als een poging om scheppingsgeloof en evolutietheorie aan elkaar te lijmen,
terwijl ze elkaar fundamenteel uitsluiten. Je moet laten staan wat er staat.



Geloven blijft iets dat mensen van nature niet ligt.
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