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4. Was de schepping goed? 

Velen, ook onder christenen, vragen zich af of de schepping wel goed was, gezien alle ellende in de 
wereld. Een groot deel van de mensheid lijdt door oorlog en geweld, natuurrampen, ziekte, gebrek 
aan voedsel en water, enzovoorts. De waarheid die de Schrift in Genesis echter vertelt, is dat “God 
zag dat het goed was” wat Hij gemaakt had; en bij de voltooiing daarvan, toen Hij Zijn schepping als 
geheel overzag: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed” (Gen 1:31). Er was 
niets meer te doen, zodat Hij kon ‘rusten’, dat wil zeggen de zaak nu ‘zijn beloop laten’. Maar wat wil 
het zeggen dat alles “zeer goed” was, als we zien dat het na verloop van tijd helemaal verkeerd gaat? 
Zat er dan toch een foutje in dat Hij over het hoofd had gezien? 

De Schrift komt nergens meer terug op dit “zeer goede” van de Schepping. Dit is niet om een ‘verbor-
gen gebrek’ te verzwijgen, of omdat de kerk dit op een gegeven moment uit de Bijbel heeft geschrapt. 
De verklaring ligt in het feit dat de schepping niet af was, maar alles in zich had om het doel te bereiken 
dat God voor ogen had toen Hij de mens schiep, zelfs toen de mens faalde. Jezus zei eens, juist toen 
Hij iemand genezen had op de zevende dag – de dag dat God rustte van Zijn scheppingswerk – “Mijn 
Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Joh 5:17). Jezus kwam om Gods wil te doen, zodat Gods voor-
nemen door Hem verder kon gaan en voltooid kon worden. Het was Gods wil de mensen te bevrijden 
uit de toestand van lijden en dood – en Jezus toonde dat in zijn wonderen. 

Johannes stelt Jezus voor als de Mens in wie God alles heeft geschapen. Als hij in Johannes 1:9 en 10 
over het waarachtige Licht (= Jezus Christus) zegt: “de wereld is door Hem ontstaan” kan dat welis-
waar betekenen dat Hij dat heeft gedaan – op eigen titel, of dat God de wereld door middel van Hem 
heeft gemaakt. Maar het Griekse woord dia dat met ‘door’ is vertaald, kan ook andere betekenissen 
hebben. In Mattheüs 13:21 spreekt Jezus over verdrukking of vervolging “omwille van het woord”. En 
dat kan ook in Johannes 1:10 de enige betekenis zijn. Dit wordt bevestigd in Paulus’ woorden in zijn 
brief aan de Kolossenzen, waarin hij een duidelijk onderscheid maakt tussen God als de Schepper en 
Jezus Christus, en een ander woord gebruikt: eis, dat zowel ‘in’ als ‘door’ kan betekenen: 

“Hij [Christus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want 
in [eis] Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de 
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn 
door [dia – omwille van] Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in [eis] Hem.” (Kol 1:15-17 NBG’51) 

In dit geval kan eis alleen ‘in’ (en niet ‘door’, zoals in de HSV) betekenen, omdat Christus niet zichzelf 
geschapen kan hebben als het beeld van God (een weerklank uit Genesis). Dit onderscheid tussen God 
als de Schepper en de rol van Jezus Christus in de uitvoering van Gods voornemen – Zijn plan en doel 
met de schepping – is ook te zien in een andere brief, waarin Paulus zijn taak verklaart: 

“Mij … is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 
verkondigen, en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeu-
wen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de 
gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods 
bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij [God, de Schepper] in Christus Jezus, onze 
Here, heeft uitgevoerd.” (Efez 3:8-11 NBG’51) 

Gezien het resultaat van Christus’ werk, en vooral zijn offerdood en opstanding tot eeuwig leven, 
wordt de conclusie van God, dat Zijn schepping “zeer goed” was, dus verklaarbaar. Het lijden is dus 
geen foutje in de schepping, en moet daarom een andere oorzaak hebben. 


