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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Genesis 2, 7 
Ochtenddienst 

 

Broeders en zusters,  

1. Zingen : Gezang 158 

2. Lezing van de wet naar de versie van dr. E.A. de Boer 

Ik ben de HERE uw God, die mijn volk Israël uit de slavernij van Egypte bevrijd 

heb en die in Jezus Christus u uit de macht van de boze heb verlost. 

1. U zult geen dingen uit de schepping tot uw god maken, maar u mag Mij – 

Vader, Zoon en Geest, de enige ware God – kennen en u met heel uw hart 

alleen aan Mij toevertrouwen. 

2. U zult Mij niet op een andere manier vereren dan Ik in mijn levende Woord 

bevolen heb. Buig u alleen voor Mij neer, dien Mij in het beeld van Jezus 

Christus. Want Ik, de HERE, ben een God die zich laat gelden, ook wan-

neer u Mij verwerpt. De ongerechtigheid van de ouders werkt door in de 

kinderen, de klein- en achterkleinkinderen na hen. Wanneer Ik die onge-

rechtigheid bij hen vind, zal Ik die straffen. Maar ik bewijs barmhartigheid 

tot in het verste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn geboden on-

derhouden. 

3. Gebruik de naam van de HERE, uw God, vrijmoedig, maar nooit zonder 

eerbied. Want Hij zal degene die zijn naam misbruikt, niet ongestraft laten. 

4. Gedenk de rustdag door die te heiligen, zoals de HERE, uw God, u gebo-

den heeft. Zes dagen hebt u om al uw werk te doen. Maar de eerste dag 

van de week is een aan de HERE, uw God, gewijde dag. U zult rust gunnen 

aan het personeel dat van u afhankelijk is, zelfs aan de vreemdeling die bij 

u woont. U zult de natuur als Gods schepping eren en niet uitputten. God 

zelf rustte en genoot na de voltooiing van zijn scheppingswerk. Want u 

zult in de samenkomst van Gods volk gedenken dat Jezus Christus, onze 

Heer, op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. Daarom ze-

gende en heiligde God de rustdag als de dag van de Heer voor zijn ge-

meente in de wereld die op weg is naar de nieuwe schepping. 
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5. Kinderen, heb ontzag voor je ouders, want zo vraagt de Here Jezus het van 

je. Gods gebod en zijn belofte gelden voor het hele leven: eer je vader en 

je moeder; dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde. 

6. U zult niemand naar het leven staan. Koester evenmin haat tegen uw 

naaste. Heb uw naaste lief als uzelf heb zelfs uw vijanden lief. Wees erop 

uit u met uw naaste te verzoenen. 

7. U zult geen echtbreuk plegen, maar het huwelijk heilig houden. Getrouwd 

en ongetrouwd zult u uw lichaam en ziel als tempel van de Heilige Geest 

zuiver bewaren.  

8. U zult niet stelen, maar integendeel trouw werken om ook de behoeftige 

medemens te kunnen helpen. Wees niet gierig of hebzuchtig. Verkwist uw 

geld niet, maar wees een goede rentmeester over het bezit dat God aan u 

toevertrouwd heeft. 

9. U zult tegen uw naaste niet als vals getuige optreden, maar de waarheid in 

woord en daad liefhebben. Liegen en bedriegen is typisch werk van de 

satan. 

10. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, evenmin op zijn 

vrouw, zijn personeel of zijn bezit; op niets dat hem toebehoort. Wees 

dankbaar voor wat God u gaf. Kortom, u zult de HERE, uw God, liefheb-

ben met heel uw hart, ziel, verstand en kracht. En uw naaste zult u liefheb-

ben als uzelf. 

 

3. Zingen : Psalm 32 : 1   

4. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

5. Schriftlezing : Genesis 1 : 26 –  2 : 7 

6. Zingen : Psalm  8 : 1,  3 en 4 

7. Tekst : Genesis 2 : 7 

8. Zingen : Psalm 139 : 6 en 7  

9. Dankzegging en voorbede 

10. Dienst van de offeranden 

11. Slotzang : Gezang 161 : 1 en 4 

12. Zegen (met gezongen ‘amen’) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein, 

Het is mensen eigen om te willen weten wie ze zijn. Om te willen weten waar ze vandaan 

komen. We zijn dat bijvoorbeeld heel duidelijk bij mensen die op jonge leeftijd zijn gea-

dopteerd. Ze zijn op zoek naar hun ouders omdat ze willen weten wie ze zijn. Omdat ze 

zichzelf beter willen begrijpen. Ook veel wetenschappers zijn met die vraag bezig. Wat 

zijn we nu eigenlijk als mensen? Waar komen we vandaan? Waar gaat het met ons leven 

naartoe? 

Eeuwenlang hebben veel mensen in Europa geloofd wat door de kerk werd verkondigd. 

Namelijk dat mens en dier door God geschapen zijn. God heeft de mensen en de dieren 

geschapen naar hun verschillende soorten. Dat was de algemeen aanvaarde mening zowel 

op de universiteiten als in de straten. In de loop van de 19de en 20ste eeuw is dat veranderd. 

Want aan het einde van de 19de eeuw ontstond er een andere verklaring voor het ontstaan 

van de diverse soorten levende wezens op aarde. Namelijk de evolutietheorie. Deze the-

orie beweert dat de verschillende soorten dieren langs een weg van natuurlijke selectie 

zijn ontstaan. De ene soort is ontstaan uit de andere soort. En de mens is ook langs die 

weg ontstaan. De mens en de aap hebben volgens deze theorie een gezamenlijke voorou-

der. 

En laten we eerlijk zijn dat deze gedachte helemaal niet zo vreemd is als we eerlijk zijn. 

Het is duidelijk dat soorten zich ontwikkelen. Neem alleen maar de mens. In 1903 was 

de gemiddelde lengte van de mens 1.65 meter, inmiddels is dat 1,85 meter. Dat is een 

toename van meer dan tien procent in honderd jaar. De mens verandert. Dieren verande-

ren. Dat valt niet te ontkennen. Dit wordt ook wel micro-evolutie genoemd. Daarmee 

wordt bedoeld dat een soort zich ontwikkelt. 

Maar het bestaan van micro-evolutie is geen bewijs voor het bestaan van macro-evolutie. 

Met macro-evolutie wordt bedoeld dat een nieuwe soort uit een oude soort ontstaat. Daar-

voor liggen de bewijzen niet zomaar voor het opscheppen. En het is nog een stap verder 

om te moeten geloven dat al de diersoorten en zelfs de mens vanuit dood niet organisch 

materiaal onder invloed van niet intelligente natuurkrachten spontaan zijn ontstaan. Zelfs 

eencellige organismen als een amoebe zijn als zo ingewikkeld. Het DNA van zo’n 

amoebe bevat net zoveel informatie als 1000 grote encyclopedieën. En in dat DNA mag 
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er niet zomaar wat veranderd worden, want dan kunnen al gauw genetische afwijkingen 

ontstaan waardoor het organisme niet meer levensvatbaar is. In het DNA mogen de bouw-

stenen niet willekeurig hun plek krijgen. Nee, die zijn precies geordend anders werkt het 

niet. 

In deze wereld kennen we feitelijk maar twee soorten oorzaken: natuurlijke oorzaken en 

intelligente oorzaken. Op het blad ziet u twee plaatsjes van bergen. Links hebt u een 

plaatje van Mount Rushmore met de hoofden van vier Amerikaanse presidenten. Het an-

dere plaatje is van de Grand Canyon. Jongens en meisjes, zouden jullie mij geloven als 

ik zou zeggen, dat de natuur met behulp van de regen en de wind die koppen in de berg 

heeft gemaakt? Nee, hè? Want we weten van de natuur dat die niet zulke dingen maakt. 

We hebben ontzettend veel bergformaties in de wereld en er is nergens op aarde iets te 

vinden dat er zelfs maar lijkt en dat dan door de natuur gemaakt is. Misschien doen jullie 

het ook wel jongens en meisjes, proberen in van die grote stapelwolken bijvoorbeeld iets 

van een gezicht of iets anders te zien. Soms lukt dat met de nodige fantasie, maar als je 

dan een ander wil laten zien wat jij ziet, dan ziet die het vaak niet. En als het wel een keer 

echt ergens op zou lijken, dan schrijven we dat toe aan het toeval. Want de natuur kent 

geen intelligentie. Maar als hier nu plotseling op de muur achter mij een tekst zou ver-

schijnen, dan zal niemand zeggen dat dat een natuurlijke oorzaak heeft, maar dan zal 

iedereen zeggen dat daar een intelligent wezen achter zit. Natuurkrachten brengen niet 

doelbewust ordeningen aan. Natuurkrachten werken niet doelbewust. Die hebben geen 

beeld voor ogen dat ze nastreven. 

De krachten achter de evolutie zijn dus geen bewust werkende krachten die een doel voor 

ogen hebben. Toch vragen de voorstanders van de evolutietheorie van ons te geloven dat 

krachten die zonder doel werken in staat zijn om leven te verwekken. Iets wat nog nooit 

is waargenomen. Bovendien moet dat leven dan ook nog in staat zijn zich te vermenig-

vuldigen. En dat leven moet onder invloed van niet intelligente krachten een steeds hoger 

nivo van complexiteit krijgen. De wetenschap vraagt dus heel wat geloof van ons als ze 

van ons vragen om te geloven dat wij het resultaat zijn van niet intelligente natuurkrachten 

en toeval. 

Nu wil ik niet met het bovenstaande de hele discussie over het ontstaan van het leven 

beslissen. Maar ik wil laten zien dat het veel te simpel is om te zeggen dat mensen die in 

de schepping geloven maar dwaze en domme mensen zijn, omdat de wetenschap heeft 
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bewezen dat de mens spontaan is ontstaan. Want dat heeft de wetenschap nog lang niet 

bewezen. 

Verder wil kort stilstaan bij de gevolgen van een geloof dat de mens het product is van 

natuurkrachten en toeval. Wat maakt het leven van een mens dan waardevoller dan van 

een mug? Waarom mag je een mug wel doodslaan en een mens niet? Mensen kunnen nog 

veel irritanter zijn dan muggen. Verder kom je ook voor de existentiële vraag te staan, 

wat we hier dan op aarde te zoeken hebben? Waar dient ons leven voor? Dan is het leven 

toch niet meer dan geboren worden, de tijd van je leven zo leuk mogelijk door zien te 

komen en daarna voor altijd weer in het niets verdwijnen. 

Allerlei mensen die wel geloven in de evolutietheorie hebben grote moeite om deze con-

sequentie te aanvaarden. Ze geloven ergens toch in een leven na dit leven. Ze geloven 

ook dat er iets is als een god. Ze ervaren ook dat het leven meer is dan het materiële. Ze 

geloven in spiritualiteit, hoewel dat op gespannen voet staat met de evolutietheorie die 

beweert dat alles materieel is. 

Als Gereformeerde kerk geloven we niet dat alles alleen maar materie, stof, is. We gelo-

ven ook niet dat wij mensen het product zijn van domme natuurkrachten en stom toeval. 

Wij geloven dat de Bijbel een betrouwbare weergave geeft van ons ontstaan. En Genesis 

2 geeft vanaf vers 4 de geschiedenis van de eerste mensen weer. Hoe ze zijn ontstaan en 

hoe ze in het begin hebben geleefd en wat er in het begin is gebeurd. En daarin wordt ons 

verteld dat de aarde eerst nog leeg was. Dat er geen planten groeiden en er dus ook geen 

voedsel was voor de mens om van te leven. 

Op een dag schiep God de mens. Hij vormde de mens uit het stof van de aarde. Soms 

gaan mensen hierbij denken dat God dus als een soort pottenbakker of beeldhouwer te 

werk is gegaan. Alsof Hij uit een klomp klei een mens heeft geboetseerd, maar dat is niet 

wat in Genesis 2,7 wordt gezegd. Het woord stof dat hier gebruikt wordt betekent fijn 

stof. En er wordt niets anders mee bedoeld dan dat God de mens heeft gemaakt uit de 

materie van de aarde. Wat in het Hebreeuws, de taal waarin het boek Genesis oorspron-

kelijk is geschreven, ook doorklinkt in de naam van de eerste mens. Die mens ontving de 

naam ‘Adam’ en het Hebreeuwse woord voor aarde is ‘adamah’. In zijn naam wordt de 

mens eraan herinnert waar hij vandaan komt: uit het stof van de aarde. De mens komt niet 

uit de hemel, niet van een andere planeet. Nee, hij komt uit deze aarde en hoort op deze 
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aarde thuis. Dus op dat punt is er een overeenkomst met wat de aanhangers van de evo-

lutietheorie geloven. Namelijk dat we uit het stof van deze aarde zijn voortgekomen. 

Tegelijk is er ook een levensgroot verschil. Namelijk dat niet willoze natuurkrachten en 

toeval ons uit het stof van de aarde hebben laten opkomen, maar dat een zeer intelligent 

wezen, de mens met al zijn zeer ingewikkelde systemen en processen heeft gemaakt. 

Maar als God de mens uit de materie van de aarde heeft gemaakt is hij nog geen levend 

mens. Ook dit is een groot geheim. Want in materieel opzicht is er niet of nauwelijks een 

verschil tussen een levend mens en een net gestorven mens. Maar het maakt natuurlijk 

wel een wereld van verschil. Voor de persoon zelf en voor zijn of haar nabestaanden. Ook 

daar heeft de wetenschap nog geen antwoord op. Mogelijk zou door natuurkrachten en 

toeval ooit organisch materiaal kunnen ontstaan, maar daarmee is het nog geen levend 

materiaal. Het leven is nog altijd een groot mysterie. 

En het is opvallend dat Genesis 2,7 juist ook aandacht besteedt aan die vraag. Hoe kan uit 

de dode materie van deze aarde een levend mens ontstaan. Het antwoord is dat God de 

levensadem in de neus van de mens blies. En, zo staat er dan, zo werd de mens een levend 

wezen. 

En dat maakt dan vervolgens ook een enorm verschil voor ons leven als mensen. Want 

het maakt nogal wat uit of we op deze aarde zijn door stom toeval of door de wil van 

Iemand die ons gemaakt heeft. Die wil dat we er zijn. Die ons ook bewust bepaalde gaven 

heeft gegeven. Maar ook bepaalde beperkingen. Die ons een plaats heeft aangewezen in 

de tijd en een plek heeft aangewezen op deze aarde. Om daar te wonen, te leven, ons 

nuttig te maken, om lief te hebben, om te genieten, om getroost te worden en om te troos-

ten. 

Dat God ons heeft geschapen geeft dus zin aan ons leven. Een leven dat anders doelloos 

en zinloos is. Dan maakt het dus wat uit of we er wel of niet zijn. Nu zijn wij niet de enige 

levende wezens op aarde. Er zijn prachtige planten, schitterende bloemen en indrukwek-

kende bomen. Er zijn dieren. Sommige zijn zo klein dat je er een vergrootglas voor nodig 

hebt om ze te zien. Sommige zijn vele malen groter dan wij. De olifanten en giraffen op 

het land. De reuzenhaai en de bultrug in zee. Toch zijn wij belangrijker in de schepping 

dan deze dieren. Waarmee niet gezegd is dat de dieren er niet toe doen en dat we er maar 

mee kunnen doen wat we willen. Maar de mens is door God naar zijn eigen beeld ge-

maakt. Wat daar mee bedoeld wordt is een apart onderwerp, maar nu wil ik volstaan met 
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te zeggen dat God de mens zo heeft gemaakt dat hij zijn Schepper kan kennen en in liefde 

met Hem kan leven. En God heeft de mens zo gemaakt dat hij de kwaliteiten heeft om 

over de aarde te regeren. De dieren, de planten, ze vallen onder de leiding van de mens. 

En het is onze roeping deze aarde zo te regeren als God het wil. Dat we de rijkdom van 

deze aarde zo gebruiken dat alles nog meer tot bloei komt, nog meer tot zijn recht komt 

en de Schepper van dit leven er blij over kan zijn. Zodat deze aarde in woordeloze taal 

spreekt over de grootheid van zijn Schepper. En zodat wij als kroon op deze schepping 

en als bijzondere schepselen onze vreugde vinden in God en zo zijn Naam groot maken. 

Het is de bedoeling van de Schepper dat wij ons geluk en onze levensvervulling vinden 

in het in liefde leven met Hem, met elkaar en met de rest van de schepping.  

Amen 


	Amen

