
1 Inleiding 

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en 

leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde 

boven het water.’ (Gen. 1:1, 2).  

 

Er zijn maar weinig mensen die deze woorden niet bekend in de oren klinken. 

Velen kennen ze uit het hoofd, omdat ze die van kinds af aan hebben gehoord. 

Ook zij die geen enkele binding hebben met de Bijbel herkennen deze 

woorden vaak nog wel. Met de opkomst van de ‘verlichte’ wetenschap zijn er 

waarschijnlijk maar weinig woorden uit de Heilige Schrift die meer onder 

vuur hebben gelegen dan deze majestueuze woorden uit Genesis 1. De 

traditie leerde uit deze woorden samen met het vervolg de schepping van de 

wereld in zes dagen. Het is eeuwenlang als een dwaling beschouwd om 

anders te leren. 

 

Ook nu nog is in vele kringen een geloof in de schepping van de aarde in zes 

dagen, zo’n vier á vijf duizend jaar voor Christus, een bewijs van 

rechtzinnigheid. Met de opkomst van de Schriftkritiek, die ook, of juist, deze 

eerste woorden van de Schrift niet spaarde en het liefst de gehele Bijbel naar 

het rijk der fabelen verwees, ontstond er in christelijke kringen ook een 

tegenstroming die koste wat het kost de traditionele uitleg staande wilde 

houden. Er ontstond een strijd tussen creationisme en evolutionisme die tot 

op de dag van vandaag voortduurt. Interessant als het denken achter beide 

ook kan zijn, in deze bladzijden probeer ik afstand te nemen van deze strijd, 

waarin het gaat om het gelijk of het ongelijk van de Heilige Schrift te 

bewijzen.  

 

Ik neem het gelijk van de Schrift aan en probeer tot het geestelijk onderwijs 

door te dringen, de Waarheid uit te brengen en daarbij ons te blijven 

bewegen binnen de kaders van het Woord van God. De hoogte en diepte 

waarvoor we ons geplaatst zien bij het overdenken van deze ogenschijnlijk 

zo eenvoudige woorden (omdat ze ons zo bekend klinken) zijn nauwelijks te 

overzien. Indien de openbaring die God ons erin geeft ons helder voor ogen 

begint te komen hebben we geen behoefte meer aan de uitkomsten van de 

onderzoekingen van evolutionisten of creationisten. We zijn dan niet meer 



afhankelijk van de gissingen van de wetenschap. We worden bevestigd in de 

Goddelijkheid van het Woord, en staan vast op een fundament dat hechter is 

dan enige redenering die ons uit de handen van mensen wordt gegeven. 

 

 


