
WAAR KOMEN WE VANDAAN?
De openingszin van de Bijbel is duidelijk: ‘In het begin schiep God de 
hemel en de aarde.’ Daarna lezen we dat God land, zee, zon, maan en 
sterren maakt, planten doet groeien en dieren schept en uiteindelijk 
twee mensen, Adam en Eva.

Duidelijk toch? Nou ja, misschien niet helemaal. De schepping staat in 
Genesis eigenlijk twee keer beschreven. In Genesis 1 lezen we hoe God 
in zes dagen de aarde vormt en het leven doet ontstaan. God schiep de 
mens op dag zes, man en vrouw. Daarna is er een rustdag, de zevende 
dag.
Maar in hoofdstuk 2, vanaf vers 5, lezen we nog een keer over de schep-
ping van de mens. Nu vormt God de mens (Adam) uit stof en blaast hem 
levensadem in de neus. God plant een tuin voor hem in Eden, vol met 
vruchtbomen. Daarna wil God een helper voor de mens maken en vormt 
hij uit aarde de in het wild levende dieren en alle vogels. De mens mag 
ze allemaal een naam geven, maar hij vindt geen enkel dier dat echt bij 
hem past. Dan doet God de mens in slaap vallen en vormt uit een rib een 
partner: de vrouw.

De eerste en de tweede beschrijving van de schepping lijken op het eer-
ste gezicht twee aparte verhalen. De details verschillen nogal. Maar in 
grote lijnen zeggen ze natuurlijk wel hetzelfde: God is de schepper van 
alles, en de mens heeft een speciale plek binnen die schepping.
Dat komt ook weer terug in andere teksten die over de schepping gaan. 
In Psalm 8 bijvoorbeeld, dat centraal staat in het hoofdstuk ‘Kleine men-
sen in een groot heelal’. Maar ook in Psalm 104, die wel eens de ‘Psalm 
voor biologen’ wordt genoemd. Of in de laatste hoofdstukken van het 
bijbelboek Job (38-41).

Waar we vandaan komen is belangrijk. Wat de Bijbel zegt over de schep-
ping heeft gevolgen voor de manier waarop christenen denken over aller-
lei onderwerpen. Je kijkt anders naar de wereld wanneer je weet dat alles 
om ons heen een schepping van God is. Omdat Adam en Eva in Genesis 
1:28 de opdracht kregen de schepping te beheren, zien veel christenen 
zichzelf ook nu nog als beheerders die moeten zorgen voor deze wereld.
Verder staat in Genesis dat mensen zijn geschapen als ‘evenbeeld van 
God’. Dat geeft christenen een bepaalde kijk op onszelf en op onze  

medemensen! Het maakt ieder menselijk leven belangrijk, los van wat ie-
mand presteert. Ieder mens is beelddrager van God, of het nu een top-
sporter of een tobber is, een hoogleraar of een toiletjuffrouw, een baby 
of een volwassene.
Ook belangrijk is dat de Bijbel laat zien hoe er na de schepping scheiding 
kwam tussen God en mensen: door de zondeval. De mens wil het goede 
wel doen maar kan het niet, zegt Paulus in Romeinen 7:18. In ieder geval 
niet op eigen houtje.
Deze manier van denken heeft onze westerse cultuur eeuwenlang ge-
vormd. Dat zie je nog terug, bijvoorbeeld in de centrale waarden van 
Europa: dat ieder individu als ‘evenbeeld van God’ belangrijk is, vind je 
terug in principes als democratie en zelfbeschikking. En via democratische 
controle kunnen we onze bestuurders controleren, die net als wij allemaal 
in staat zijn slechte dingen te doen.

De wetenschappelijke verklaring voor de verscheidenheid aan levensvor-
men die we zien op aarde is de evolutietheorie, die uitgaat van natuurlijke 
selectie. In een groep herten heb je snelle en langzame renners. Roofdie-
ren ‘selecteren’ de herten door de sloomste dieren op te eten. Daarom 
zullen de snelste herten de meeste jongen krijgen, nakomelingen die zelf 
ook snel zijn. Als dat zo een tijdje doorgaat, zullen er steeds meer snel-
le herten komen. De werkelijkheid is natuurlijk een stuk ingewikkelder, 
maar voor biologen is dit basisprincipe dat Charles Darwin ruim 150 jaar 
geleden beschreef, nog steeds belangrijk. En bijna alle biologen zullen je 
zeggen dat op deze manier ook totaal nieuwe soorten kunnen ontstaan. 
Daar is veel indirect bewijs voor. Wetenschappers zijn het er daarom bijna 
allemaal wel over eens dat het leven op aarde in een periode van miljar-
den jaren is geëvolueerd.

Sommige christenen vinden evolutie in strijd met de Bijbel: dat de mens 
is ontstaan uit een lagere diersoort lijkt in tegenspraak met Genesis. Bo-
vendien, kan een geëvolueerde mens nog steeds ‘evenbeeld van God’ 
zijn? Maar anderen denken van wel, zij stellen dat God het evolutieproces 
heeft gebruikt om mensen als zijn evenbeeld te maken. In 2009, precies 
150 jaar nadat Darwin zijn evolutietheorie publiceerde, hebben christenen 
met verschillende visies op de schepping overigens samen een ‘Schep-
pingsverklaring’ opgesteld. Hoe God de wereld geschapen heeft, daar-
over verschillen ze van mening. Maar dát hij de schepper is, daarin kunnen 
zij elkaar vinden.
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