Colossenzen 1:16
…want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn… alle dingen
zijn door Hem en tot Hem geschapen…
Stel u voor, u bezoekt een bekend museum en staat voor een prachtig schilderij met daarop onderaan in de
rechterhoek de naam vermeld van een oude bekende meester… Wat denkt u, zou het echt van die oude meester
zijn? Nu vindt u een paar dagen later bij toeval op een rommelmarkt een beschrijving van nota bene de hand van
niemand minder dan die oude meester zelf van dat bewuste schilderij dat u tijdens uw museumbezoek hebt
bewonderd. Hij geeft in die beschrijving, vrij gedetailleerd, het waarom en het hoe van dat bewuste werk weer.
Gelooft u hem - onvoorwaardelijk? Ik denk dat wanneer u tegen de museumdirecteur zou zeggen dat u, zelfs na
het lezen van de gevonden beschrijving, niet gelooft dat het betreffende werk van de oude meester is, hij u met
terechte verbazing zou aankijken, gelooft u ook niet?
Daar is de schepping, ‘alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde’, tot en met u en ik - de mens. Gelooft
u Paulus als hij in de bewoording van de tekst van deze week de schepping toeschrijft aan God en dat, zoals het
tekstwoord zegt, in directe relatie met Jezus Christus? Kortom, dat de signatuur van de Drie-enig God op en in de
schepping en over ons persoonlijk leven geschreven staat? Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom er toch zo
velen zijn die, ondanks de zichtbare signatuur en de vrij gedetailleerde beschrijving van het waarom tot en met
het hoe in de Bijbel, bij met name dat laatste hun twijfels hebben en liever aankomen met een eigen versie?
Bijvoorbeeld met evolutietheorie of, als dat toch iets te gortig is, intelligent design?
Hoe immens triest en verdrietig dat je moet vaststellen dat het hierbij gaat om een uiteindelijk niet willen geloven
van wat de Schepper zelf als het waarom en het hoe heeft aangegeven… Door het geloof verstaan wij, dat de
wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare
(Hebr. 11:3). Is niet juist dit woord uit de brief aan de Hebreeën uiterst expliciet en duidelijk? Als toch Iemand
weet heeft van het waarom en het hoe en… het waartoe van de schepping, dan is het toch de Drie-enige God zelf
wel? Is elke andere invulling ervan in feite niet een loochenen van de Drie-enige God?
En dan te bedenken dat deze Drie-enige God het Woord vlees heeft doen worden in de Here Jezus Christus, door
wie en tot wie alle dingen geschapen zijn. Kijk naar de schepping, naar al wat geschapen is, kun je dan zijn
signatuur ontkennen? We kunnen, als het gaat om de mens toch alleen maar de psalmist in eerbied naspreken:
hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal (Ps. 139:17). Weten wij het dan echt
beter dan de Schepper zelf? Hoe dwaas kan een mens zijn…
Gebed

Hoe wonderbaar zijn Uw werken Here! Te beseffen, dat U de mens gedacht en gewild hebt van voor de
grondlegging der wereld voor Uw Zoon. Dat ik te allen tijde doordrongen mag zijn en blijven van wat het
betekent dat alle dingen geschapen zijn door U en tot U, Here Jezus Christus. Ik ben de Uwe en dank de Vader
voor zijn liefde, Gij zijt mijn. Amen.

