
Genesis 1: 1-5, de eerste scheppingsdag en Johannes 1: 1-9 
 
Gemeente van Jezus Christus, 
 
Had u voor deze week al wel eens van rotsblok Bennu gehoord? Ik nog 
niet. Maar rotsblok Bennu zweeft ergens in de ruimte, op 333 miljoen ki-
lometer afstand van de aarde. Dat kun je je niet voorstellen. Bennu ziet 
er onherbergzaam uit, grijs en donker, alleen maar harde steen. Maar 
het heeft deze week bezoek gekregen. U heeft er vast over gelezen of 
gehoord. Een ruimtesonde van NASA is er op geland, heeft er even op 
gestaan, en heeft een beetje steengruis opgezogen. Met dat gruis aan 
boord (als het gelukt is) vliegt die sonde weer terug naar de aarde. Over 
een paar jaar moet-ie weer thuiskomen, en dan willen wetenschappers 
dat gruis analyseren. Want het kan wellicht iets vertellen over het eerste 
materiaal waaruit de aarde is ontstaan, volgens de astronomen zo’n 4,5 
miljard jaar geleden. 
Om te beginnen: ik vind het razendknap van de NASA dat ze zo’n sonde 
op dat rotsblok Bennu hebben laten landen. Helemaal als je bedenkt dat 
elk radiosignaal dat je die kant opstuurt er zo’n 20 minuten over duurt, en 
op de reactie daarop moet je ook weer 20 minuten wachten. Het is als 
het besturen van een supertanker. Het duurt heel lang voordat je het ef-
fect van een stuurbeweging merkt. Hetzelfde beeld van die supertanker 
wordt ook gebruikt voor de coronamaatregelen die weer strenger zijn ge-
worden. Je moet twee weken wachten voor je het effect ziet. En in die 
tussentijd moet je veel geduld hebben. 
Die wetenschappers die die sonde de ruimte in hebben gestuurd, die wil-
len een antwoord op de vraag die ons allemaal wel eens bezig houdt: 
hoe is ooit het allemaal begonnen, met de mens en de wereld? Dat is 
een heel interessante vraag en ik heb ook bewondering voor alle weten-
schappers die maar blijven zoeken naar zo precies mogelijke antwoor-
den.  
Geeft de bijbel daar ook een antwoord op? Ja natuurlijk, zou je zeggen, 
sla de eerste bladzijde maar open. Net zoals we vanmorgen gedaan 
hebben. Daar staat het. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
Maar: wat een vreemd antwoord is dat eigenlijk. Er staat om te beginnen 
niets over de ouderdom van de aarde. Nou ja, daar wisten sommige 
mensen ook wel raad mee: gewoon terugtellen vanuit de bijbelse verha-
len. Een Ierse bisschop uit de 17e eeuw heeft ooit aangetoond dat de 
aarde geschapen moet zijn op de avond van 23 oktober, 4004 voor 
Christus. Ik vind het mooi verzonnen, maar heb er zo mij twijfels bij. Het 
echt vreemde aan die eerste zin uit de bijbel is, dat er zomaar staat dat 
God de hemel en de aarde geschapen heeft. Je begint te lezen en na vijf 
woorden al kom je opeens het woord God tegen. In het begin schiep 



God de hemel en de aarde. Waar komt die dan opeens vandaan – zou je 
zeggen? Had daar niet even een verklarende voetnoot bij gekund? God, 
wat is dat, wie is dat? 
 
De bijbelschrijvers die het scheppingsverhaal optekenden, hadden daar 
al wel een idee bij, een vermoeden, of iets wat langzaam tot een troost-
volle zekerheid was geworden. God, dat is die wonderlijke macht die het 
volk van Israël bevrijd had uit de slavernij uit Egypte. Die woorden 
spreekt – vaak door mensen – die je de weg wijzen. Die mensen door en 
door kent en begrijpt, en die ze opvangt en een nieuwe kans geeft als ze 
ergens in vast lopen. Die vertelt dat deze aarde – hoe mooi ze ook is – 
met alle rottigheid die er ook aan zit niet het laatste is waar je het van 
moet hebben. Maar die de belofte doet van een nieuwe wereld waar 
vrede en recht het voor het zeggen hebben en waar geen ziekte en dood 
en pijn en verdriet meer is. Een God die – kort samengevat – licht 
brengt. 
De bijbelschrijvers hadden dat allemaal al in de gaten toen ze de vraag 
stelden: hoe zou het nu allemaal zijn begonnen? Daarom konden ze on-
bevangen over God beginnen. In het begin schiep God de hemel en de 
aarde. Het is niet raar dat ze die vraag een keer begonnen te stellen, 
naast al die andere vragen die een mens bezig kunnen houden: wat 
moeten we doen, en wat kunnen we hopen en hoe houd je het vol in 
deze wereld en in deze tijd? Maar de vraag hoe het allemaal begonnen 
was, zou je kunnen zeggen, was nooit de meest prangende vraag. Het 
antwoord is dat wel! Dat de wereld niet altijd al bestaan heeft en altijd zal 
blijven bestaan als een eindeloos en zinloos gegeven. Of dat de aarde 
het product is van blind toeval, of een onbekende duistere macht die er 
gemene bedoelingen mee heeft. Nee: in het begin schiep God de hemel 
en de aarde, geen ander dan deze bevrijdende God. Want zo had Israël 
God leren kennen: als bevrijder. 
Er bestaat een verhaal over een rabbi, die iedere keer opnieuw de bijbel 
probeerde te lezen en nooit verder kwam dan die eerste zin. De zin: in 
het begin schiep God de hemel en de aarde, die overweldigde hem he-
vig. Hij barstte ieder keer in tranen van ontroering uit. Geroerd door die 
overweldigende waarheid dat God – deze God – de hemel en de aarde 
heeft geschapen en dat je dus niet aan het lot of aan de goden bent 
overgeleverd.  
Dat de wetenschappers zoeken naar hoe dat wordingsproces dan pre-
cies gegaan is, en hoe lang dat allemaal geduurd heeft: dat is allemaal 
prima, en dat hoeft je geloof in deze God op geen enkele manier aan te 
tasten. Want het verhaal van deze God, het verhaal van bevrijding en 
vertrouwen, dat klinkt als een klok, en dat laat zelf zien – voordat wij vra-
gen stellen - waar het als het ware landt en hoe dat dan gaat klinken in 



ons eigen bestaan. Het voert je allereerst naar die wereld van leegte en 
duisternis, woest en ledig, de wereld die we maar al te goed kennen, als 
we denken aan de mensen in oorlog, de vluchtelingen, de zieken die 
geen uitzicht meer hebben, of het nou corona is of iets anders, de cor-
ruptie waarin zoveel pogingen van landen om er iets van te maken wor-
den gesmoord, het toenemende geweld in onze straten. 
Woest en ledig, dat is de wereld die God niet op het oog heeft als hij aan 
ons mensen denkt en aan wat wij nodig hebben. Hij staat daarboven, zijn 
Geest zweeft daarover, de geest van liefde en vrijheid, van licht en le-
ven. Hij staat daar boven en hij strijdt er tegen. In twee zinnen is eigenlijk 
alles al gezegd. Boven dat alles staat een macht, God heet die macht, 
die ons in zijn hand houdt en uitzicht biedt. We mogen het de bijbelschrij-
vers nazeggen, die het hebben ervaren, in de uittocht uit Egypte, in de 
bevrijding uit de slavernij, in de woorden van hoop en belofte.  
Dat hele wordingsproces, waar het gruis van rotsblok Bennu een ant-
woord op moet geven, daar zet de bijbel een volstrekt ander soort ver-
haal naast. Zo anders dat het elkaar niet eens in de weg zit. De bijbel 
dicht, zingt, belijdt hoe God dat dan doet, zo’n wereld scheppen, en dat 
is uiteindelijk geen loflied op schepping, maar op de Schepper. Het is 
een verhaal over God. Het wordingsproces wordt beschreven in de kleur 
van hoe de gelovige dichters God in hun bestaan hadden ervaren. En 
dan is het eerste wat je moet zeggen: Licht! Natuurlijk. Ook al worden de 
zon en de maan en de sterren pas op de vierde dag gemaakt, het begint 
met licht.  
Want de vraag naar het begin begint gaandeweg te verschuiven naar 
een andere vraag: het is niet het begin als een punt ver terug in de tijd, 
maar het is de vraag naar wat er toe doet, naar wat wezenlijk is, zo je 
wilt naar het principe van de dingen. Het licht van God is dat, en niets 
anders dan dat. En dat is een geloofsbelijdenis, dat moet je geloven, niet 
tegen de wetenschap in, maar tegen het cynisme in, en de berusting en 
de  moedeloosheid. En tegen alles wat het daglicht niet kan verdragen, 
en ons onvermogen soms om eerlijk te zijn en om elkaar waarachtig lief 
te hebben en te accepteren, de donkere plekken je eigen bestaan, dat 
waar je liever niet naar kijkt. 
In het begin, in wezen, in principe is er licht van Godswege. Licht dat ons 
aanstoot in de morgen, licht dat onthult, maar ook licht dat zacht is en 
vriendelijk en dat tegen jou zegt: mensenkind, je mag er zijn! Ook als de 
hemel zwart lijkt. Dat licht, staat er in Genesis, wordt gescheiden van de 
duisternis. De dag wordt gescheiden van de nacht. De duisternis en de 
nacht, ze mogen er zijn, zo realistisch is de bijbel wel, maar ze worden 
hun plaats gewezen. Het laatste principe van onze wereld en ons be-
staan is niet een yin en yang van licht en duisternis, wit en zwart, als een 
eindeloze en vermoeiende tegenstelling, maar licht van Godswege dat 



ons wil beschijnen en troosten en aanmoedigen om het vol te houden. 
En dat licht weerkaatst, reflecteert, in alle goede dingen die we mee ma-
ken, de vriendschappen, de mensen die tegen de klippen op blijven zor-
gen voor zieken in de ziekenhuizen, op de IC’s, de mensen die omzien 
naar eenzame ouderen. 
Dat licht van Godswege is de bron van het leven. De eerste dag is louter 
licht. Het is er voor wij er naar vroegen. En het is niet voor niks dat Jo-
hannes bij datzelfde motief inzet, maar voor hem heeft dat licht, dat prin-
cipe, een naam gekregen: Jezus, de Zoon van God, die zich het licht der 
wereld noemde, het licht dat ieder mens verlicht. Het is diezelfde taal: in 
het begin was het Woord. Ook dat kun je niet helemaal als een punt in 
de tijd opvatten, maar als dat waar het in wezen om gaat. En God is 
nooit anders geweest, vertelt Johannes ons, dan op de manier waarop 
hij ons in Jezus, dat licht van de wereld tegemoet getreden is. Het hele 
gedeelte dat we hoorden, rijmt op Genesis 1. Hij is het Woord dat in de 
duisternis schijnt, ons op de been houdt, en die duisternis krijgt het niet 
in de greep. Dat is de meest troostende zin. 
Het radiosignaal, vertelde ik, doet er twintig minuten over om die ruimte-
sonde te bereiken. En op de reactie moet je ook weer 20 minuten wach-
ten. Zo groot is die afstand. Hoe lang zou het duren, dacht ik, voordat 
een gebed God bereikt? Is dat niet veel langer, want God woont toch 
nog ver buiten de ruimte, het heelal? En moet je als biddend mens soms 
niet nog veel langer wachten op antwoord van God. Lijkt het soms niet 
alsof er haast geen antwoord komt?  
Misschien moet je de vraag omdraaien. Hoe lang duurt het voordat het 
licht van God ons bereikt? Staan we dat soms ook zelf in de weg? Aan 
alles, ook aan ons gebed, gaat het spreken van God vooraf. In de bijbel, 
in de handen en woorden van Jezus, in de handen en woorden van men-
sen die hem navolgen. Hij heeft het eerste Woord. Wacht God dan op 
onze reactie? Hij is ons in Jezus zo nabij gekomen. Om die vonk te laten 
overspringen is geen 20 minuten nodig. Aan ons om dankend, biddend, 
misschien wanhopig klagend, anderen liefhebbend, op het licht en de 
liefde van God te reageren. Misschien wacht God nog veel meer op ons 
dan wij op Hem. En wacht onze wereld vooral op mensen die geduld 
durven hebben en die durven hopen en troosten en liefhebben. Amen 
 
 
 


