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Gods grootheid

in de schepping

Wat kunnen wij over God leren als wij kijken naar het boek van de schepping?
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Hoe komt het dat zo weinig mensen daardoor tot erkentenis van de ene ware
God komen? Paulus neemt ons mee op een ontdekkingsreis.

De mens is in
staat om in de
schepping de hand
van een Schepper
te herkennen

God kennen vanuit de schepping
(Rom. 1:18-25)
De beste manier om God te leren kennen is door Jezus Christus. Een
christen weet dat. Maar hoe zit dat met mensen die Jezus Christus
niet kennen, bijvoorbeeld omdat zij nog nooit van Hem gehoord
hebben? Kunnen die mensen straks voor Gods troon staan en onder
Gods oordeel uitkomen door te zeggen dat ze ‘het niet geweten’
hebben? Paulus vindt duidelijk van niet en hij voert drie argumenten
aan: de schepping, het geweten en de Wet. Laten wij kijken naar wat
Paulus hier zegt over de schepping.

Wat leren we over God vanuit de schepping?
Laten we de redenering van Paulus in Rom. 1:19-20 zorgvuldig volgen.
Ten eerste staat er dat wat van God gekend kan worden, onder hen
openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard. Dat is opmerke
lijk: God heeft een openbaring van zichzelf in de schepping gelegd.
Daarmee is niet gezegd dat we alles over God uit de schepping
kunnen ontdekken, maar daarover later meer.
Ten tweede lezen we dat het gaat om wat vanaf de schepping met inzicht
(of verstand) kan worden doorzien. We kunnen het begrijpen. Door erover
na te denken, komen we tot de conclusie dat er een Schepper is.
Ten derde is dat al sinds het begin het geval. De mens is vanaf het
begin van zijn bestaan in staat geweest om in de schepping de hand
van een Schepper te herkennen. Uit Genesis weten we dat Adam naar
Gods beeld gemaakt is en dat God de dieren bij hem bracht om die
namen te geven. Adam was intelligent en kon daarom in de schep
ping God herkennen. Dat is een getuigenis over de bijzondere plaats
van de mens in de schepping.
Tenslotte vertelt Paulus ons wat we van God kunnen kennen: Gods
eeuwige kracht en Goddelijkheid. Die kun je niet rechtstreeks zien,
maar wel afleiden uit zijn werken. Wie goed kijkt naar de schepping
(Gods werken) kan zien dat er een Schepper moet zijn die ver boven
de schepping staat.

Waarom wordt dat weinig gezien?
Waarom is er vanuit de natuurwetenschap zo weinig zicht op God als
Schepper? Het antwoord dat ik hierop wil geven, is tweeërlei.
In de eerste plaats heb je je verstand ervoor nodig en door de zonde is
het verstand van de mens verduisterd. Paulus schetst in Romeinen 1
een maatschappij die ook wij wel herkennen. De kennis en de
erkenning van de Schepper is verloren gegaan als gevolg van de
ongerechtigheid. De immorele praktijken van nu lijken veel op die in
de dagen van Paulus. Nu doet men zelfs een beroep op de wetenschap
om een en ander goed te praten. De wijsheid van de mens was toen
- en is nu - verworden tot dwaasheid.
De tweede reden is het gebrek aan bereidheid om iemand boven je te
erkennen. Daarom is velen er alles aan gelegen om (wellicht zonder
dat ze zich dat altijd bewust zijn) Bijbel en wetenschap tegen elkaar
uit te spelen. Dat kan al door een woordenspelletje als: schepping is
geloof, evolutie is wetenschap. De wetenschap houdt geen rekening
met God en zo wordt hij in gedachten buiten spel gezet.

Gods goedheid
Eén van de argumenten tegen een Schepper is de wreedheid en de
onvolmaaktheid in de natuur. God heeft toch alles goed gemaakt?
Waarom worden lammetjes dan door leeuwen en wolven gegeten? En
waarom zijn er nutteloze organen?
Voor zover er al organen bestaan waarvan wij het nut (nog) niet
hebben aangetoond, is het niet onmogelijk dat bepaalde organen
hun functie verlóren hebben: dat is degeneratie (en dus geen evolu
tie). Bijbels gezien kunnen we dat in verband brengen met de
vergankelijkheid (en het zuchten van de schepping; zie Rom. 8:20-22)
waaraan de schepping sinds de zondeval onderworpen is.
In ieder geval: Gods goedheid kunnen we dus niet uit de schepping
afleiden - althans niet direct. Dat komt doordat de zonde zijn intrede
heeft gedaan. Er is verval, er is vruchteloosheid, maar tegelijk is er
hoop omdat een nieuwe schepping zich aandient. Dat weten we
echter alleen door Gods Woord en door geloof. En als we door geloof
naar de huidige schepping kijken, zien we natuurlijk méér. We zien
dan wel iets van Gods goedheid. Hij heeft bijvoorbeeld in de schep
pingsorde de rollen van vader en moeder gelegd - en beide tonen ons
de goedheid van God. Gods Vaderhand is aanwezig in de krachtige en
stimulerende zorg voor Zijn kinderen en de troostende moederliefde
wordt door Hem overtroffen (zie bijv. Jes. 49:15 en 66:13). Maar ook
daar heeft de zonde veel goeds bedorven - zodat zelfs christenen door
falende vaders soms moeite hebben met God als Vader.

De houding van de christen
Met het verstand zien we in de schepping Gods eeuwige kracht en
goddelijkheid - met het geloof zien we meer. Met het verstand
kunnen we niet concluderen hoe de schepping is ontstaan. Maar
door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord
bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is
(Heb 11:3). We zien dat Hij maar een Woord hoefde te spreken (Ps. 33:9):
Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Een christen die
leeft vanuit Gods Woord, heeft meer te zeggen over de schepping dan
iemand die God alleen in de schepping herkent. Een christen heeft
een geopend verstand en bovendien een open Bijbel. Hij beseft dat er
een nieuwe schepping komt en dat de Schepper tevens zijn Verlosser is.
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