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 Thomas Watson 

 

 

Over de schepping Gods 
 

Vraag. Wat zijn de besluiten Gods? 

Antwoord. De besluiten Gods zijn: Zijn eeuwig voornemen naar den raad Zijn willens, 

waardoor Hij om Zijner eigene heerlijkheids wil verordineerd heeft, hetgeen ooit geschiedt, Ef. 

1:4, 11; Rom. 9:22, 23. 

 

Ik heb al iets gezegd van de besluiten Gods bij de eigenschap van Zijn onveranderlijkheid. God 

is onveranderlijk in Zijn Wezen, en Hij is onveranderlijk in Zijn besluiten; Zijn raad zal bestaan. 

Hij besluit de uitvaardiging van alle dingen en brengt ze ten uitvoer door Zijn voorzienigheid. Ik 

zal daarom nu voortgaan tot de uitvoering van Zijn besluiten. 

 

8 Vraag. Hoe voert God Zijn besluiten uit? 

Antwoord. God voert Zijn besluiten uit, in de werken der Schepping en Voorzienigheid, Ef. 

1:11. 

 

Scheppen is het voortbrengen van alle dingen door God uit niets, door het Woord Zijner 

kracht. "In den beginne schiep God den hemel en de aarde", Genesis 1:1. 

Het is heerlijk de schepping te aanschouwen en de waarneming ervan is aangenaam en nuttig. 

Sommigen denken dat Izak toen hij in het veld ging om te mediteren, hij dat deed uit het boek 

der schepping. De schepping is de bijbel voor de heidenen, het gebedenboek voor de 

landarbeider, en de verrekijker voor de reiziger, waardoor hij een beeld krijgt van de oneindige 

volmaaktheden die in God zijn. 

De schepping is een groot boek waarin Gods werken zijn samengebundeld en dit boek bevat 

drie grote afdelingen: hemel, aarde en zee. God is de Auteur van de schepping, zoals er in de 

tekst ook staat: "God schiep." De wereld is in de tijd geschapen en kan niet van eeuwigheid zijn, 

zoals Aristoteles dacht. De wereld moet een Schepper hebben, zij heeft zichzelf niet kunnen 

maken. 

Als iemand naar een ver land zou gaan en daar statige gebouwen zou zien, zou het nooit in hem 

opkomen dat die zichzelf hebben kunnen bouwen, maar dat er een ontwerper is geweest die 

zulke aanzienlijke bouwwerken heeft laten oprichten. Zo heeft ook het grote bouwwerk der 

wereld zichzelf niet kunnen maken, er moet een Bouwer of Maker van zijn, en dat is God. "In 

den beginne schiep God." 

Te menen dat het werk der schepping niet door de HEERE Jehovah geformeerd is, is net alsof 

wij ons zouden voorstellen dat een bezienswaardig landschap geschilderd zou zijn zonder de 

hand van een kunstenaar. "God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is", 

Handelingen 17:24. 
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In het werk der schepping moeten wij letten op twee dingen:  

1. De schepping.  
2. De versiering.  
 

1. Het scheppen van de wereld. Bedenk hierbij, dat God de wereld heeft geschapen zonder enige 
pre-existente (tevoren aanwezige) stof. Er ligt een verschil tussen genereren en scheppen. Bij 

genereren, of voortbrengen, is er geschikt materiaal voorhanden, de één of andere grondstof 

om te bewerken. Materia habilis et disposita. Maar bij scheppen is geen bestaande stof 

aanwezig. God heeft dit hele heerlijke bouwwerk der wereld uit de baarmoeder van het niets 

voortgebracht. Ons begin was uit niets. Er zijn er die pochen op hun geboorte en afkomst, 

maar wat hebben ze toch weinig reden om te roemen daar ze uit "niets" voortgekomen zijn. 

2. God schiep de wereld met het Woord! Toen Sálomo de tempel moest bouwen had hij veel 
werklieden nodig, en die hadden allemaal gereedschappen om mee te werken, maar God 

heeft zonder gereedschappen gewerkt. "Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen 

gemaakt", Psalm 33:6. De discipelen hebben zich verwonderd dat Christus met één woord 

de zee tot bedaren kon brengen. Maar het was nog groter om met één woord de zee te 

scheppen! 

3. God heeft in de beginne alles zeer goed gemaakt, Genesis 1:31, zonder enig gebrek of 
afwijking. De schepping is uit Gods handen gekomen als een zeldzaam werkstuk; het was 

een schoon geschrift, zonder enige vlek, geschreven met Gods eigen vingers, Psalm 8:4. Zijn 

werk was volmaakt. 

 

2. De versiering van de wereld. 

God heeft deze grote klomp en massa, zonder vorm of ordening, geschapen en daarna heeft Hij 

die verfraaid. Rudis indigestaque moles. Hij maakte scheiding tussen de zee en de aarde, Hij 

bedekte de aarde niet bloemen, de bomen versierde Hij met vruchten. Maar wat betekent 

schoonheid als er een kleed over ligt? Daarom schiep God het licht, opdat wij deze heerlijkheid 

zouden kunnen aanschouwen. De hemelen werden versierd met zon, maan en sterren, opdat de 

schoonheid van de wereld gezien en bewonderd zou kunnen worden. God begon in de 

schepping met minder edele en voortreffelijke dingen, zoals rotsen en kruiden, maar daarna 

volgden de redelijke schepselen, engelen en mensen.  

 

De mens is het pronkstuk der schepping. Hij is een microkosmos, een kleine wereld op zich. De 

mens is na overleg en beraad geschapen. "Laat Ons mensen maken", Genesis 1:26. Het is 

gebruikelijk dat kunstenaars meer dan gewone nauwkeurigheid in acht nemen als zij bezig zijn 

met een meesterstuk. De mens zou het meesterstuk in deze zichtbare wereld moeten zijn, 

daarom hield God raad ten aanzien van het scheppen van zo'n zeldzaam meesterstuk. 

Er wordt een plechtig onderhandelen vermeld onder de heilige Personen van de Drie-eenheid: 

"Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis." Op de munt van de koning 

wordt zijn afdruk of beeltenis gestempeld; zo drukte God Zijn beeld op de mens en deelde hem 

vele Goddelijke eigenschappen mee.  

 

a. Ten eerste zal ik nu spreken over de lichaamsdelen van de mens. 

(1) Het hoofd, het voortreffelijkste en kunstigste deel, is de plaats waar de geest ontspringt, het 
is de zetel van het verstand. In de natuur is het hoofd het voornaamste deel, maar in de 

genade munt het hart uit. 

(2) Het oog is het sieraad van het gezicht, het glinstert en fonkelt als een kleine zon in het 
lichaam. Het oog neemt geregeld veel zonden waar, daarom mag het wel tranen bevatten. 
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(3) Het oor is het kanaal waardoor kennis wordt meegedeeld. Wij kunnen beter ons gezicht 
verliezen dan ons gehoor, want het geloof is door het gehoor, Romeinen 10:17. Als ons oor 

open staat voor God is dat het beste oorversiersel. 

(4) De tong. David noemt de tong "zijn eer", Psalm 16:9, omdat het een instrument is om Gods 
eer te vermelden. De ziel was aanvankelijk een viool die afgestemd was om God te loven en 

de tong bracht die muziek voort. God heeft ons twee oren gegeven, maar slechts één tong, 

om aan te geven dat wij ras moeten zijn om te horen en traag om te spreken. God heeft een 

dubbele omtuining voor de tong gezet, de tanden en de lippen om ons te leren behoedzaam 

te zijn, zodat wij met onze tong niet zondigen. 

(5) Het hart is een edel deel, de zetel van het leven. 
 

b. De ziel van de mens. Dat is de mens in de mens. Wat zijn ziel betreft, heeft de mens iets van 

de engelen; ja, zoals Plato het zegt: Het verstand, de wil en het geweten zijn een afspiegeling van de 

Drie-eenheid. De ziel is als de diamant in de ring, het is een vat der ere. God Zelf kan in dit vat 

gediend worden. "Het is een vonk van het hemelse licht", zegt Damascenus. David heeft de 

zeldzame samenstelling en opbouw van zijn lichaam bewonderd. "Ik ben wonderbaarlijk 

gemaakt; ik ben in het verborgene gemaakt, in de nederste delen der aarde", Psalm 139:14, 15. 

Als het kabinet al zo wonderlijk gemaakt is, wat moet dan het juweel wel niet zijn? Hoe rijk is de 

ziel versierd. Zo ziet u wat een heerlijk werk de schepping is en vooral de mens, die een wereld 

in het klein is. 

 

Maar waarom heeft God de wereld geschapen? 

1. Negatief.  
Niet voor Hem Zelf, want Hij had die niet nodig, aangezien Hij oneindig is. Hij was vergenoegd 

in het beschouwen van Zijn eigen heerlijke eigenschappen en volmaaktheden, eer de wereld 

was. God heeft de wereld ook niet geschapen om een woonplaats voor ons, te zijn, aangezien 

wij hier niet voor eeuwig blijven. De hemel is de woonplaats van Gods kinderen, Johannes 

14:2. De wereld is alleen een doorgangshuis naar de eeuwigheid. De wereld is voor ons wat de 

woestijn was voor Israël, niet om er rust te zoeken, maar er door te trekken naar het heerlijke 

Kanaän. De wereld is een kleedkamer om onze ziel toe te bekleden, geen oord waar wij altijd 

zullen blijven. De apostel deelt ons de begrafenis van deze wereld mee. "De elementen zullen 

branden en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden", 2 Petrus 

3:10. 

 

2. Positief. 
God heeft de wereld geschapen om Zijn eigen heerlijkheid te tonen. De wereld is een spiegel, 

waarin wij de macht en goedheid Gods zien uitblinken. "De hemelen vertellen Gods eer", Psalm 

19:2. De wereld is als een zeldzaam tapijtwerk, waaraan wij de kunde en de wijsheid van Hem 

Die het gemaakt heeft kunnen zien. 

 

Eerste gebruik. 

Heeft God deze wereld geschapen?  

1. Dan overtuigt ons dit van de waarheid van Zijn Godheid. Scheppen is alleen eigen aan God, 

Handelingen 17:24. Plato was overtuigd dat er een God was, toen hij zag dat men in de hele 

wereld geen vlieg kon maken. Zo bewijst God dat Hij de ware God is, en onderscheidt Zich van 

de afgoden, Jeremia 10:11. Het is daar in het Chaldeeuws (Syrisch) geschreven: "Aldus zult 

gijlieden tot hen zeggen: De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen 

vergaan van de aarde en van onder de hemel." Wie anders dan God kan er scheppen? De 

schepping is voldoende om de heidenen te overtuigen dat er een God is.  
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Er zijn twee boeken waaruit God de heidenen zal richten en oordelen, n.l. het boek der 

consciëntie, dat toont dat het werk der wet in hun harten geschreven is, Romeinen 2:15, en het 

boek der schepping, de onzienlijke dingen van Hem worden er duidelijk gezien, namelijk Zijn 

eeuwige kracht en Goddelijkheid, Romeinen 1:20. 

De wereld is vol van symbolen en hiëroglyfen. Elke ster aan de hemel, elke vogel die in de lucht 

vliegt, is een getuige tegen de heidenen. Geen schepsel heeft zichzelf kunnen maken. 

2. Het is een machtige steun voor het geloof, dat God schept. Hij Die alles geschapen heeft 

door het Woord, wat kan Die al niet doen? Hij kan kracht geven in zwakheid; Hij kan in onze 

noden voorzien. Wat was het een dwaze vraag: "Zou God een tafel kunnen toerichten in de 

woestijn?", Psalm 78:19. Kan Hij Die de wereld geschapen heeft niet veel meer doen? "Onze 

hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft", Psalm 124:8. Steun om 

hulp op deze God Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Zoals het werk der schepping een gedenkteken van Gods macht is, zo is het ook een stut voor 

het geloof. Hebt u een hard hart? Hij kan het met één woord week maken. Is uw hart onrein? 

Hij kan het rein maken. "Schep mij een rein hart, o God", Psalm 51:12. Is Gods Kerk 

moedeloos? Hij kan Jeruzalem een verheuging scheppen, Jesaja 65:18. Er is nergens zo'n gouden 

pilaar voor het geloof om op te steunen als deze scheppende kracht. 

 

3. Heeft God deze wereld zo vol schoonheid en heerlijkheid gemaakt, zodat alles zeer goed was? 

Wat is dan de zonde iets lelijks, die de hele schepping ontwricht heeft. De zonde heeft de 

schoonheid zeer verduisterd, de zoetigheid verbitterd en de harmonie in de wereld ontluisterd. 

Hoe bitter is die gal, waarvan één droppel een hele zee bitter kan maken. De zonde heeft 

ijdelheid en ergernis in de wereld gebracht, ja een vloek. God heeft de aarde om de mens ver-

vloekt, Genesis 3. Er zijn verschillende vruchten uit deze vloek voortgekomen.  

• "Met smart zult gij daarvan eten", Genesis 3:17. Door smart moeten wij verstaan al de 

moeiten en zorgen van het leven. "In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten", 

vs.19. In de staat der rechtheid verbouwde Adam ook de grond, want hij mocht niet in 

ledigheid leven, maar dat was eerder een genot dan een last. Die bewerking ging zonder 

zware inspanning. Het eten "in smart" en "het zweet des aanschijns" kwamen pas ná de 

zondeval.  

• "De aarde zal doornen en distelen voortbrengen", vs.18. Heeft de aarde in de staat der 

rechtheid doornen voortgebracht, hoewel pas later gedreigd werd dat ze als straf zouden 

dienen? Waarschijnlijk heeft de aarde reeds doornen voortgebracht, want toen God klaar 

was met scheppen, heeft Hij geen nieuwe soorten geschapen. Maar de betekenis is: nu zal 

de aarde, na de zondeval, overvloediger doornen voortbrengen en nu zouden die doornen 

schadelijk zijn en het graan verstikken, en deze schadelijke eigenschap hadden ze van 

tevoren niet. Al sedert de zondeval zit er in alle gemakken van dit leven een doorn of een 

distel!  

• Het derde gevolg van de vloek was dat de mens uit het paradijs werd gedreven. "En Hij 

dreef de mens uit", vs.24. God had eerst Adam in het paradijs gebracht als in een huis dat 

geheel gemeubileerd was, of als een koning in Zijn paleis. "Hebt heerschappij over al het 

gedierte dat op de aarde kruipt", Genesis 1:28. Toen God Adam uit het paradijs verdreef, 

betekende dat zijn onttroning en verbanning, opdat hij een hemels en beter paradijs zou 

zoeken.  

• Een vierde gevolg van de vloek was: "Tot stof zult u wederkeren", vs.19. De dood was voor 

Adam niet natuurlijk, maar die kwam na de zondeval. Joséfus is van mening dat de mens 

toch zou gestorven zijn, al zou een langere reeks van jaren aan zijn leven worden toege-

voegd. Maar daar is geen sprake van; de dood sproot uit de wortel der zonde, zoals de 

apostel zegt. "Door de zonde de dood", Romeinen 5:12. Merk toch op, welk een vervloekt 
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iets de zonde is, die zoveel vloek over de schepping heeft gebracht. Als wij dan de zonde 

niet haten om haar lelijkheid, laten wij haar dan haten om de vloek die zij met zich 

meebrengt. 

 

4. Heeft God de wereld zo heerlijk gemaakt? Heeft Hij alles goed geschapen? Was er reeds in 

het schepsel zo veel schoonheid en bevalligheid? O, wat moet er dan een lieflijkheid in God 

zijn! "De oorzaak is altijd edeler dan het gevolg." 

Overweeg bij uzelf: is er al zo veel voortreffelijkheid in huis en landerijen, hoe veel te meer 

heerlijkheid moet er dan in God zijn Die alles geschapen heeft. Is er schoonheid in een roos, 

welk een schoonheid is er dan in Christus, de Roos van Saron! Maakt olie het gelaat blinkend, 

Psalm 104:15, wat zal dan het licht van Gods aangezicht het doen blinken! Vervrolijkt de wijn 

het hart; o, wat is er dan een kracht in de ware wijn. Wat maakt het bloed van deze Druif het 

hart vrolijk! Is de vrucht der aarde zoet, hoe heerlijk moeten dan de vruchten des Geestes wel 

zijn! Is een goudmijn al kostbaar, en hoe rijk is iemand die zo'n mijn heeft gevonden. Maar wat 

is Christus dan, in Wie alle schatten verborgen zijn! Kolossenzen 2:3.  

Wij moeten steeds opklimmen van het schepsel tot de Schepper. Als er hier beneden goede 

dingen zijn, hoe veel te meer is er in God Die al deze dingen heeft geschapen. Wat is het 

onredelijk, als wij ons verlustigen in deze wereld en niet veel meer in Hem Die de wereld 

geschapen heeft. Wat moest ons hart op God gericht zijn, en wat moesten wij verlangen bij God 

te zijn, Die oneindig meer lieflijkheid in Zich heeft dan enig schepsel. 

 

Tweede gebruik, tot vermaning. 

l. Heeft God de wereld geschapen, laten wij dan zo wijs zijn onze aandacht te richten op de 

werken der schepping. God heeft ons niet alleen het boek van de Heilige Schrift te lezen 

gegeven, maar ook het boek der scheppin. Zie op naar de hemel, want die laat veel van Gods 

heerlijkheid zien. De zon verguldt de wereld met haar heldere stralen. Beschouw de sterren, 

hun regelmatige beweging in hun baan, hun grootte, hun licht en hun aantrekkingskracht. Wij 

kunnen Gods heerlijkheid zien in de zonnegloed en in het fonkelen van de sterren. Kijk eens in 

de zee en aanschouw de wonderen van God in de diepte, Psalm 107:24. Kijk eens in de lucht, 

daar laten de vogels hun gezang horen en bezingen zo de lof van hun Schepper. Kijk eens naar 

de aarde, daar kunnen wij de aard van de mineralen bewonderen, de aantrekkingskracht van de 

magneet, de geneeskracht van kruiden. 

Beschouwt het aardoppervlak, dat als een bruid versierd is met bloemen. Dit alles is de heerlijke 

uitwerking van Gods macht. God heeft de Schepping gemaakt als een zeldzaam borduurwerk, 

opdat wij Zijn wijsheid en goedheid zouden opmerken en Hem de eer toebrengen die Hij 

waardig is. "Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt", Psalm 

104:24. 

 

2. Heeft God alles geschapen, laten wij onze Maker dan gehoorzamen. Krachtens schepping 

behoren wij Hem toe, wij hebben alles aan Hem te danken. Als iemand anders in ons 

onderhoud voorziet, achten wij ons verplicht hem goed te doen. Veel meer behoren wij God 

Die ons het leven gegeven heeft, te dienen en te gehoorzamen. 

"In Hem leven wij en bewegen ons", Handelingen 17:28. 

God heeft alles gemaakt ten dienste van de mens: het koren tot voedsel, de dieren tot hulp, de 

vogels met hun gezang voor hen, opdat de mens God zou dienen. De rivieren komen voort uit 

de zee en lopen weer terug in de zee. Alles wat wij hebben is van God afkomstig. Laten wij onze 

Schepper eren, en leven voor Hem Die ons gemaakt heeft. 
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3. Heeft God ons lichaam gemaakt uit het stof en dat stof uit niets, laten wij dan onze 

hoogmoed laten varen. Toen God Adam wilde vernederen, gebruikte Hij deze uitdrukking: "Uit 

het stof zijt gij genomen", Genesis 3:19. Waarom zijt gij hoogmoedig, o stof en as? U zijt uit 

ruwe grondstof gemaakt. "Aangezien u van lage afkomst zijt, waarom wandelt u dan niet 

nederig?" Zegt Bernardus. David zegt: "Ik ben wonderbaarlijk gemaakt", Psalm 139:14. Dat u 

wonderbaarlijk gemaakt bent, mag u dankbaar doen zijn, maar dat u uit stof gemaakt bent, 

moet u nederig houden. Als u schoonheid hebt, is dat slechts mooi gekleurde aarde! Uw 

lichaam is slechts stof en lucht gemengd en dit stof zal weer in het stof vallen. 

Toen de HEERE van de rechters had gezegd dat zij goden waren, Psalm 82:6, zei Hij erbij dat zij 

sterfelijke goden waren, opdat zij niet hoogmoedig zouden worden. "Gij zult sterven als een 

mens", Psalm 82:7. 

 

4. Heeft God onze ziel geschapen naar Zijn beeld, dat wij echter kwijt zijn, laten wij dan nooit 

rusten vóór wij naar Gods beeld vernieuwd zijn. Wij dragen nu het beeld van de duivel, dat 

bestaat in hoogmoed, boosheid en vijandschap. Laten wij toch naar Gods beeld vernieuwd 

worden, dat bestaat in kennis en gerechtigheid, Kolossenzen 3:10; Efeze 4:24. Genade is onze 

beste schoonheid, zij doet ons op God en engelen gelijken. Wat de zon is voor de wereld, is hei-

ligheid voor de ziel. Laat ons tot God gaan om Zijn beeld in ons te herstellen. "Heere, U hebt mij 

eenmaal geschapen, doe het opnieuw; de zonde heeft Uw beeld in mij verdorven, o teken het opnieuw met 

het penseel van de Heilige Geest." 

 


