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preek 13 februari 2022 

thema Wie weet hoe het begon? 

tekst Job 38:4 

liturgie:  

welkom  

votum = Reyer: Het leven in mij (Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt) 

groet Psalm 100 versie Opwekking 589 (Ik wil juichen voor U, mijn Heer) 

gebed  

preek Psalm 8 versie Zimmer (Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de 

aarde; filmpje) 

lezen Job 38:1-7 ELB 279 (Wij blijven geloven) 

(collecte)  

gebed Psalm Project (God van liefde, God van trouw) 

zegen Opwekking 720: God maakt vrij (In de naam van de Vader) 

 

welkom 

Deze dienst heb ik samen met een groepje jongeren voorbereid. De liederen zijn door hen 

uitgekozen. We hebben samen ook bekeken wat een goed onderwerp zou zijn. Ik heb wat 

suggesties gedaan en toen kozen ze voor ‘evolutie’. Help. Het is een heel moeilijk 

onderwerp waar christenen en niet-christenen felle discussies over hebben en waarover ook 

onder christenen heel verschillend gedacht wordt. Ik besef dat veel jongeren hiermee te 

maken krijgen. En daarom wil ik het er in deze dienst over hebben, ook al zie ik er best wel 

tegenop. 

preek 

Heeft God alles gemaakt? Zo staat het in de Bijbel. 

In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft 

(Ex. 20:11). Zo wordt het verteld in de kinderbijbel. Zo heb je het (denk ik) op de 

basisschool geleerd, en misschien ook nog wel op de middelbare school. 

➔ We kijken naar een filmpje over God die machtig is en die alles schitterend heeft 

gemaakt. 

Wie gaat studeren, krijgt te horen dat het verhaal van de schepping onzin is. 

Je bent belachelijk als je gelooft dat alles er in zes dagen was. Je hebt de feiten tegen 

want die spreken een andere taal. Uit de feiten is duidelijk dat alles zich heel geleidelijk 

heeft ontwikkeld. Het heeft heel lang geduurd maar het ging allemaal als vanzelf. Daar 

kwam geen God aan te pas. Houd God er maar buiten want die zien we niet en die 

hebben we ook niet nodig. 

Heel wat jongeren gaan twijfelen. 

Ze ontdekken dat het verhaal van de schepping best wel moeilijk is. Ze kunnen dat 

verhaal niet langer geloven. En sommigen geloven ook niet meer dat er een God is 

omdat ze overtuigd raken dat alles als vanzelf is ontstaan. Heftig! 

Niet iedereen is door zijn studie God kwijtgeraakt. 

➔ We kijken naar een filmpje waarin een christelijke wetenschapper vertelt dat de 

oerknal een feit is dat 14 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden. 

 

Moet ik nu aanvaarden dat er 14 miljard jaar geleden een oerknal is geweest waarmee alles 

begon? 

Berekeningen van hele slimme mensen wijzen in die richting en die berekeningen moet 

ik serieus nemen. Ik kan niet zomaar zeggen dat het onzin is en dat ik er niks van geloof. 
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Moet ik het aanvaarden? 

Stel dat het klopt, dat van die 14 miljard jaar. Dan blijf ik toch zitten met een hele grote 

vraag. 

Iedereen weet dat het in je slaapkamer als vanzelf rommelig wordt. Als het op je kamer 

een grote bende is, kun je wachten en hopen dat het vanzelf weer netjes wordt. Maar dat 

gebeurt niet. Je moet zelf aan de slag. Misschien moet je moeder je dwingen om alles op 

te ruimen. Alleen als iemand aan het werk gaat in je kamer, verandert de chaos in orde. 

Kijk vanuit die ervaring eens naar alles wat er is. Als alles begon met een soort van 

chaotische oersoep, dan kan het alleen maar chaotischer worden. Tenzij … iemand de 

boel opruimt; de chaos omvormt zodat er orde ontstaat, zodat er leven ontstaat, zodat er 

hogere vormen van leven ontstaan. 

Dus mijn grote vraag is: hoe kan uit een enorme chaos zomaar orde ontstaan? Daar heb 

ik geen antwoord op. 

Het stimuleert mij om opnieuw de Bijbel te lezen over hoe alles begon. 

Als kind heb ik een heel mooi beeld gekregen van de schepping. Toen God de wereld 

gemaakt had, was de aarde een soort van all inclusive vakantieparadijs. Adam en Eva 

hadden het fijn samen. Er was voor hen genoeg te eten en te drinken. Werken was er niet 

bij. Alle dieren waren blij. Alles was even prachtig; alles was klaar; nergens dreigde 

gevaar. Dat prachtige beeld van de schepping wordt bevestigd in kinderbijbels want 

daarin kun je tekeningen vinden van blije leeuwen die gezellig naast vrolijke konijntjes 

zitten en uiteraard helemaal niet de behoefte voelen om één van die konijntjes op te gaan 

eten. 

Ik denk dat jullie dit ook wel ongeveer zo hebben gehoord. 

Weet je wat nou het risico is? Dat je wat jij altijd al dacht, in de Bijbel gaat inlezen. Dat 

moet je nou net niet doen. 

Probeer de Bijbel te lezen of het je eerste keer is! De eerste drie hoofdstukken van het 

boek Genesis bijvoorbeeld zijn zo bekend dat je het niet meer echt leest. Ik daag je uit: 

lees het eens echt. 

Ik geef een paar voorbeelden. 

In Genesis 1 zegt God tegen de mensen: Alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. 

Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren 

(vers 29-30, BGT). Hiermee geeft God een soort van verdeling van het plantaardige 

voedsel. Maar betekent dat dat de mensen uitsluitend zaden en vruchten mogen eten en 

dat de dieren uitsluitend bladeren en gras mogen eten? Wel nee. Je leert hieruit wel dat 

de mensen moeten zorgen dat dieren voldoende te eten hebben; mensen mogen niet alles 

opmaken en voor de dieren niets overlaten. Maar je leert hieruit niet dat dieren alleen 

plantaardig voedsel eten. Voor de zondeval was alles aanwezig in een prachtig 

evenwicht en daar hoorden ook leeuwen bij die antilopen pakten en verscheurden om er 

hun jongen en zich zelf mee te voeden. 

Ook voor de zondeval had de schepping z’n ruige kanten. Toen al waren er grote 

zeemonsters en wilde dieren (Gen. 1:21). Toen al maakte God een tuin waarin de 

mensen veilig waren, een tuin waarin ze aan het werk konden om alles verder te 

ontwikkelen, een tuin van waaruit ze de rest van de schepping konden gaan 

onderwerpen. Toen al wisten ze wat sterven was; God hoefde het hun niet uit te leggen; 

als ze van die ene boom gingen eten zouden ze sterven. Maar ze hadden de belofte dat ze 

zouden leven. En dat verandert na de zondeval. God verjaagt hen uit de veilige tuin. Het 

hek om de tuin gaat op slot; bewakers bewaken de toegang zodat geen mens van de 

levensboom kan eten en zo toch nog blijft leven; ze zullen leven tot de dood erop volgt 

(Gen. 3:22-24). 
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Ik wil jullie nu uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. 

Hoe begon het volgens jou? Welke vragen heb jij? Welke antwoorden heb jij? 

 

Laten we als afsluiting een stukje uit het boek Job gaan lezen. 

Het boek Job gaat over Job: hij is eerst heel rijk, maar hij raakt alles kwijt en ook al z’n 

kinderen sterven; hij is eerst heel gezond, maar hij wordt doodziek; zijn vrienden komen 

hem opzoeken en die proberen te ontdekken wat voor zonde Job gedaan heeft; Job moet 

schuld bekennen. 

Tegen het eind van het boek komt God aan het woord. Je zou denken dat Hij uit gaat 

leggen: ‘Job, Ik had het aan de stok met de satan. Ik heb hem toegestaan om jou zoveel 

narigheid te bezorgen. Maar nu stopt het want nu krijg je nieuw geluk’. Nee. God legt 

niets uit. Hij komt met een heel lang antwoord. We lezen het eerste gedeelte van Gods 

antwoord. 

We lezen Job 38:1-7. 

 

Het zou best mooi zijn om nog verder te lezen uit het boek Job. 

Zo zegt God tegen Job: Wie heeft de zee tegengehouden, zodat het water niet over het 

land stroomde? Ik was het die dat deed! Ik zei tegen de zee: ‘Tot de kust mag je komen, 

niet verder. Daar moeten je machtige golven stoppen’ (Job 38:8,9,11, BGT). 

En zo gaat God maar door, tegenover Job. 

Als ik dit lees en dit hoor, voel ik me klein. 

Ik kan mezelf het beste vergelijken met een jong kind. Dat kind ziet foto’s van papa toen 

die nog heel klein was. Het kind vraagt: en waar was mama toen? Z’n papa vertelt dat 

mama er toen nog niet was omdat mama pas later in een heel ander huis geboren is. Voor 

een jong kind is dat niet te bevatten. Het gezin waarin het kind opgroeit, dat was er voor 

het besef van het kind altijd. Het is voor een jong kind onmogelijk om terug te gaan naar 

de tijd dat z’n papa en z’n mama elkaar nog niet kenden en nog in twee verschillende 

huizen woonden. 

Zo ongeveer voel ik me tegenover God die me iets laat zien van hoe het begon. God doet 

een poging om me zijn plannen uit te leggen. Hij vertelt over zijn gedachten. Hij 

beschrijft de manier waarop Hij alles uitgevoerd heeft. Maar ik begrijp het niet. Dat ligt 

niet aan God want God vertelt het op een hele mooie manier. Maar het ligt aan mij. Het 

is voor mij niet mogelijk om terug te gaan naar het moment dat de aarde er nog niet was. 

Wat was er voordat alles begon? Daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Wat 

dreef God ertoe om iets te maken? Geen idee. Ik leef op een aarde die door God gemaakt 

is. Hoe God dat precies gedaan heeft, daar heb ik geen voorstelling van want ik was er 

niet bij. Maar God maakt in Job 38 duidelijk dat de engelen enthousiast waren over het 

resultaat. En dat snap ik. Er is zoveel om je over te verwonderen. Ja, er is heel veel 

bedorven aan de schepping. En toch is zoveel moois, zoveel geweldigs, zoveel waar je 

helemaal van onder de indruk raakt! 

Ik voel me klein. 

Ik weet dat mensen studie maken van het begin. 

Ze leven nu en ze onderzoeken wat er nu is en daar trekken ze hun conclusies uit over 

hoe het begon. Heel knap. Ik doe het ze niet na. Als ze zeggen dat er 14 miljard jaar 

geleden een oerknal heeft plaatsgevonden, dan moeten we dat niet achteloos aan de kant 

schuiven maar dan moeten we dat serieus nemen. En als ze zeggen dat dingen en planten 

en dieren en mensen allerlei overeenkomsten vertonen zodat je zou kunnen denken dat 

uit dingen planten zijn ontstaan en daarna uit die planten dieren en uit die dieren 

gaandeweg ook mensachtigen en tenslotte mensen, dan moeten we dat niet zondermeer 

afdoen als onzin. Maar we hoeven het ook niet zomaar te accepteren als vaststaande 

resultaten. Het is de uitdaging om te onderzoeken wat werkelijk ontdekt is en wat 
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onbewezen invulling is. 

Mensen doen pogingen om een verklaring te geven voor dat wat je ziet. Maar geen mens 

was erbij toen het begon! Mocht je dat ooit vergeten, dan stelt God jou wel de vraag die Hij 

eens aan Job stelde: Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het Me, als je zoveel 

weet (Job 38:4). 

O God, wat voel ik me klein! Ik wil schuilen bij U, want U bent de machtige Heer van de 

schepping en tegelijk mijn liefdevolle Vader. 

Laten we samen schuilen bij deze God! 

 

Amen! 

 


