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de negentiende-eeuwse Franse positivistische
filosoof Auguste comte beschouwde religie als de
meest primitieve vorm van kennis die uiteindelijk
door de positieve wetenschap vervangen moet wor-
den. de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn
gebeurt geleidelijk, en religie vormt in die evolutie
het eerste, nog onrijpe stadium, meende comte. We
zullen ons hier afvragen waarop deze bewering
gebaseerd kan zijn. We laten daartoe een religieuze
tekst voor zichzelf spreken. daaruit zal blijken hoe
die inderdaad de indruk kan wekken slechts een
fantasie uit een vòòr-wetenschappelijk tijdperk te
zijn, althans voor wie de tekst leest met de kritische
ingesteldheid van een wetenschappelijk gevormde
geest. Maar dat betekent dat deze kritische lezer
juist zijn geest sluit voor wat de schrijver werkelijk
wil vertellen.

de tekst die we lezen is het eerste hoofdstuk uit
het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel.
hier staat te lezen hoe God de wereld heeft gescha-
pen. het verhaal is geworteld in oude
Mesopotamische scheppingsmythen en wordt in de
vorm waarin het tot ons gekomen is, verteld door
een ons onbekend auteur. hij gebruikt een plechti-
ge taal en geeft aan zijn verhaal een ritmische
structuur die overeenstemt met de opeenvolging
van de gebeurtenissen. dit is een tekst met grote
literaire kwaliteiten.

laten we lezen met de nieuwsgierigheid van
iemand die wil begrijpen wat hij leest.

"In het begin schiep God de hemel en de aarde."

In het begin, staat er, "beresjiet" in de oorspron-
kelijke hebreeuwse tekst. dat roept vragen op.
heeft de tijd een begin gekend? Wat ging er dan
aan dat begin vooraf? Als er een begin was, is er
dan een eerste moment geweest, een moment waar-
voor alles nog in de toekomst en niets in het verle-
den lag? de vraag wordt niet gesteld. Geen enkele
vraag, er wordt een verhaal verteld in eenvoudige
woorden zonder filosofische tobberij. 

Meteen wordt melding gemaakt van de eerste
gebeurtenis: God schiep de hemel en de aarde. 

Wie is God? hier wordt meteen een figuur
opgevoerd die niet nader voorgesteld wordt.
"Elohim" wordt hij genoemd, maar verder wordt
niets verduidelijkt over zijn aard of identiteit.
elohim is het normale oudtestamentische stan-
daardwoord voor het goddelijke wezen.
Merkwaardig genoeg, staat het in de meervouds-
vorm, een grammaticaal restant waarschijnlijk van
de oude Mesopotamische godenwereld. In elk
geval is elohim de schepper van hemel en aarde, en
dus in staat te scheppen. Wat is scheppen? het
hebreeuwse werkwoord "bara" zou zowel "maken
uit het niets" als "vorm geven aan iets" kunnen
betekenen. christelijke theologen zullen er later op
aandringen dat de schepping een "creatio ex nihilo"
was, alles ontstond door de goddelijk scheppings-
daad uit het niets, maar dat kan uit deze tekst niet
worden afgeleid.

"De aarde was woest en leeg; duisternis lag over

de diepte, en de geest van God zweefde over de

wateren."
hoe de aarde tot stand gekomen is, wordt niet

uitgelegd. God heeft haar geschapen. dat volstaat
als mededeling. de jonge aarde was nog woest en
leeg en gehuld in duisternis. de aanvankelijke toe-
stand was die van chaos, een leegte of ongeordend-
heid die aan elk scheppingsproces voorafgaat. de
duisternis lag over de diepte, lezen we. er bestond
dus een ruimte, een uitgestrektheid waarin de
wereld gestalte zal krijgen. dat de geest van God
over de wateren zweefde, betekent niet alleen dat
het oerelement water al bestond, maar we kunnen
er ook uit afleiden dat God voorgesteld moet wor-
den als een levend, bezield wezen. de geest, "rou-

ach" in het hebreeuws, kan misschien beter ver-
taald worden als de adem. God ademt. God leeft.

God spreekt ook, hij gebruikt woorden, want het
verhaal vervolgt: "Toen sprak God: 'Er moet licht

zijn!' En er was licht. En God zag dat het licht goed

was."
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God schept door te spreken. de scheppings-
kracht gaat uit van het woord. dit is een centrale
gedachte in deze tekst en binnen het hele joods-
christelijke denken over de schepping. Maar wat
betekent het? een woord benoemt, een woord ver-
wijst, maar hoe kan een woord scheppen?
Natuurlijk kan iets, door het verwerven van een
naam, uit een anonimiteit treden en daardoor zijn
bestaan onthullen, maar dit kan het niet zijn wat de
schrijver bedoelt. de Schepper van hemel en aarde
is niet diegene die ons het bestaan van de wereld
onthult, maar die de wereld tot bestaan brengt.
toch kan scheppen niet zonder onthullen, want het
eerste wat God met zijn woord schiep was het licht.
door het licht wordt de wereld zichtbaar, door het
licht zijn we op de hoogte van het bestaan van de
wereld. dat stemt God zelf klaarblijkelijk tevreden,
want hij vindt dat het licht goed is, zoals we lezen.

Nu begint het eigenlijke drama. "God scheidde

het licht van de duisternis, het licht noemde God

dag, en de duisternis noemde hij nacht. Het werd

avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag." 
God schept door te scheiden, hij scheidt het

licht van de duisternis en daardoor ontstaan dag en
nacht. Scheiden is verdelen in compartimenten, een
vorm van ordenen en van het opruimen van de
chaos. en zo verliep dan, volgens de schrijver van
het verhaal, de eerste dag van de schepping.

de volgende dag zet God het scheidingsproces
verder: hij scheidde het water onder het uitspansel
van het water erboven, en bouwde zo de hemel-
koepel. op de derde dag scheidde hij het water van
het droge en gaf daarmee het ontstaan aan het land
en de zee. 

Na de wereld in deze regionen verdeeld te heb-
ben, plaatste God in elk daarvan de bijbehorende
bewoners. op het land schiep hij het "jong groen

gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten, en

bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droe-

gen met zaad erin". dat gebeurde allemaal op de
derde dag. die avond keek God neer op zijn werk
en zei weer dat het goed was. dan worden de
hemellichamen aan het firmament geplaatst. God
schept twee grote lichtgevende hemellichamen, de
grootste om over de dag te heersen, de kleinste om
te heersen over de nacht. dat diende te gebeuren
want, zoals God zelf zegt, "er moeten lichten zijn

aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zul-

len scheiden." dat is een enigszins vreemde bewe-
ring, want de dag en de nacht zijn al op de eerste
dag van de schepping gescheiden. We zijn nu trou-
wens al op de vierde dag aangekomen en alle voor-

gaande dagen eindigden op een avond, en nu pas
zou de dag zich van de nacht onderscheiden. Als er
de eerste dagen geen zon bestond, wat werd dan
onder dag en nacht en avond verstaan? hier is dui-
delijk een tegenspraak in het verhaal geslopen. 

Nog een probleem schiet te binnen: hoe kan
God de planten geschapen hebben vòòr de zon, ter-
wijl planten toch leven van het zonnelicht? de
groene kleur van het groene gras waarmee God de
aarde bedekte is afkomstig van chlorofyl, het pro-
duct waarmee de plant het licht van de zon opvangt
om zich te voeden. dat de auteur van Genesis van
dit biochemisch detail niet op de hoogte was, is niet
verwonderlijk, maar heeft ook God niet geweten
hoe hij de planten maakte? 

Maar we stellen te veel vragen, het is duidelijk
dat deze tekst een ander soort van aandacht vraagt
dan een bekommernis om de exactheid en con-
sistentie van de besproken feiten. de hemellicha-
men zijn er trouwens eerder om de tijd aan te
geven. God legt het zelf uit: "zij moeten als tekens

dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en

de jaren." dat is inderdaad de rol die zon en maan
van oudsher spelen in de menselijke cultuur: elke
tijdrekening is gebaseerd op de bewegingen aan de
hemel. de hemellichamen zijn tijdaanwijzers, dat
is voor de mensen (en voor planten en dieren), die
hun bestaan regelen volgens het ritme van de dagen
en de seizoenen, altijd hun functie geweest. Maar
zon en maan dienen natuurlijk ook om de aarde te
verlichten. de auteur van Genesis noemt deze
hemellichamen ook "lampen". 

dat was de vierde dag, de eerste die het licht
van de zon zag. en opnieuw stelt God vast, nadat
hij dat alles tot stand gebracht heeft, dat het goed is.
dan wordt het tijd om leven te brengen in dit groot-
se bouwwerk. "Toen schiep God de grote gedroch-

ten van de zee en al de krioelende dieren waar het

water van wemelt, soort na soort, en al de gevleu-

gelde dieren, soort na soort." In het water zwem-
men nu de vissen, door de lucht klieven de vogels,
en al dit bewegende leven krijgt een opdracht mee.
het volstaat niet dat het bestaat, het moet zijn
bestaan ook vermeerderen. God sprak tot tot alle
vissen en vogels: "Wees vruchtbaar en word tal-

rijk." dat gebeurde op de vijfde dag. 
daarna wordt het land bevolkt. "God maakte de

wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren,

soort na soort, en alles wat over de grond kruipt,

soort na soort. En God zag dat het goed was." dit
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is de zesde dag van de schepping. Nog dezelfde
dag maakt God de mens. hij zegt erbij met welk
doel: "Hij zal heersen over de vissen van de zee,

over de vogels van de lucht, over de tamme dieren,

over alle wilde beesten en over al het gedierte dat

over de grond kruipt." deze laatstgekomene in de
rijen van de schepselen krijgt de heerschappij over
alles wat geschapen is. het is allemaal gemaakt
voor de mens, verzekert God, gemaakt voor hem
èn voor haar, want als man en als vrouw schept hij
de mens. de schepper van het heelal vertrouwt zijn
hele schepping aan de mens toe: "Hierbij geef ik u

alle zaadvormende gewassen op de hele aardbo-

dem, en alle bomen met zaaddragende vruchten;

zij zullen u tot voedsel dienen". 
ook de mens krijgt de opdracht vruchtbaar te

zijn en talrijk te worden, juist zoals de dieren. Maar
hij is niet zoals de dieren, want de mens is gemaakt
naar het beeld van de schepper zelf. God schiep de
mens naar zijn beeld. het onvoorstelbare feit wordt
drie keer vermeld, de auteur van het verhaal legt de
woorden in de mond van God zelf wanneer hij aan
dit laatste deel van zijn scheppingswerk begint:
"Nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op

ons gelijkend". en nadat God de mens gemaakt
had, toen de zesde dag ten einde liep, bekeek hij
weer het resultaat van zijn arbeid en zag dat het
héél goed was.

op de zevende dag rustte God van al het werk
dat hij verricht heeft.

Zo gaat het verhaal van de schepping van de
wereld volgens het boek Genesis. Voor de gelovige
jood en de christen is dit Bijbelse boek het woord
van God zelf. In deze heilige Schrift openbaart
God zichzelf en maakt hij de mens zijn plan met de
wereld bekend. dit is, voor de gelovige, niet een
boek van mensen over God, maar het woord dat
God richt tot de mens. de auteur van deze tekst is
rechtstreeks door God geïnspireerd geweest, alsof
God hem bij het schrijven de hand vasthield. Aan
de waarheid van wat hier geschreven staat, kan dan
ook niet getwijfeld worden. Voor de katholieke
gelovigen werd het dogma van de onbetwijfelbaar-
heid van de heilige Schrift door het tweede
Vaticaans concilie nog eens uitdrukkelijk herhaald:
"Alles wat de geïnspireerde schrijvers zeggen,

moeten we beschouwen als door de Heilige Geest

gezegd, en daarom ook moeten we aannemen dat

de boeken van de Schrift vast, trouw en zonder

dwaling de waarheid leren." (constitutie Dei

Verbum)

Maar welke waarheid? Geeft deze tekst een cor-
recte beschrijving van de gang van zaken bij het
ontstaan van de wereld? Wat dan gedaan met de
tegenspraken die erin optreden? het kan niet tege-
lijk waar zijn dat God op de derde dag de planten
schiep en pas op de vierde dag de zon. en als deze
tekst waarheid spreekt, hoe kunnen de waarneem-
bare kenmerken van de wereld daar dan zo flagrant
mee in strijd zijn? Uit alles wat we weten over het
verleden van de aarde en de geschiedenis van het
leven op aarde, volgt dat de wereld niet in zes
dagen geschapen kan zijn. de moderne wetenschap
laat er geen twijfel over bestaan: alleen al het ont-
staan van het leven is een proces van honderden
miljoenen jaren geweest. de zon is vier en een half
miljard jaar oud. de leeftijd van het heelal, bere-
kend uit de expansie van de kosmische ruimte,
bedraagt ongeveer 14 miljard jaar. Gedurende heel
deze tijd heeft de wereld een evolutie doorgemaakt
die is uitgemond in de toestand die we nu aantref-
fen. de zes dagen van het Genesis-verhaal stroken
niet met de werkelijkheid. Wat moet dan verstaan
worden onder de "waarheid" van dit Bijbelse
scheppingsverhaal?

de weldenkende niet-gelovige heeft er geen
moeite mee te erkennen dat de auteur van Genesis
waarheid spreekt, maar dat is dan de relatieve
waarheid van een mens die vanuit de beperkte ken-
nis waarover hij in zijn tijd beschikte en binnen het
wereldbeeld van zijn cultuur, vertelt over wat hij
weet of vermoedt of hoopt. In het boek Genesis

herkent men de elementen van een Babylonische
kosmologie, waarin dit boek bijna drieduizend jaar
geleden zijn oorsprong vond. de auteur drukt zich
uit in de beelden van zijn tijd die geen weet had van
de astronomische feiten en van de wetten waaraan
de natuur gehoorzaamt.

Met de feitenkennis waarover we nu beschik-
ken, kan het verhaal vanzelfsprekend geen stand
houden. de wereld is niet in zes dagen gemaakt.
Planten, dieren en mensen zijn niet ontstaan door
het woord van een scheppende God, maar door
moleculaire interacties en natuurlijke selecties. de
schepping is ook niet tot "rust" gekomen. Nog
altijd worden nieuwe sterren gevormd, nog altijd
evolueren de soorten op aarde. het is voor het
wetenschappelijke verstand ook niet duidelijk wat
onder een scheppende God verstaan moet worden.
Als deze God als handelende factor niet waarneem-
baar of verifieerbaar is, en als de ontstaansproces-
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sen in de natuur die in Genesis aan Gods schep-
pingskracht worden toegeschreven, eenvoudiger
uitgelegd kunnen worden aan de hand van de
bekende wetmatigheden in de natuur zelf, dan ver-
eist de wetenschappelijke methode dat we die laat-
ste verklaring kiezen. het is niet nodig het bestaan
van een bovennatuurlijke instantie te veronderstel-
len, als natuurlijke oorzaken in staat zijn de ver-
schijnselen te verklaren. "God is een overbodige
hypothese", zou de Franse astronoom laplace
geantwoord hebben toen Napoleon hem vroeg
welke rol God speelde in zijn theorie over het ont-
staan van het zonnestelsel. het bestaan van de zon
en de planeten, van de vele soorten planten en die-
ren op aarde, en van de menselijke soort binnen de
aardse fauna, kan begrepen worden zonder een
beroep te doen op een goddelijke scheppende hand
of stem.

het verhaal van Genesis 1 is dermate onvere-
nigbaar met de inzichten van de moderne weten-
schap dat wie vandaag nog gelooft hecht aan het
feitenrelaas van deze oude tekst ofwel buitenge-
woon onwetend moet zijn ofwel onwillig om zich
bij de bekende feiten neer te leggen. het kan daar-
om verbazen dat dit fabelachtige boek in de loop
van de geschiedenis zoveel indruk gemaakt heeft
en zo ernstig genomen werd, ook lang nadat geble-
ken is dat de inhoud ervan wetenschappelijk
onhoudbaar is. Auguste comte lijkt gelijk te heb-
ben; wat we lezen in deze tekst is een primitieve,
vòòr-wetenschappelijke uitleg over het ontstaan
van de wereld. deze oude voorstellingen moeten
wijken voor de hedendaagse wetenschappelijke
kennis.

dat is voor wetenschappers de evidentie zelf.
Alleen religieuze fundamentalisten, die dwars
tegen de feiten in vasthouden aan het "woord van
God", kunnen een ander mening toegedaan zijn.
deze mensen bestaan, vooral in protestantse mid-
dens in de Verenigde Staten zijn zij talrijk. tot op
de dag van vandaag verdedigen deze "creatio-
nisten" een letterlijke interpretatie van de Genesis-
tekst. Zij houden vol dat de wereld in zes dagen
geschapen is. Uit de genealogie van de nakomelin-
gen van de eerste mens, die verder in de Bijbel ver-
meld wordt, leiden zij af dat de wereld niet meer
dan zesduizend jaar oud kan zijn. dat deze bijbel-
vaste gelovigen daarmee de moderne kosmologie,
geologie en biologie - in één woord, de hele heden-
daagse wetenschap - verwerpen, deert hen minder

dan dat getornd zou worden aan de letterlijke waar-
heid van het Bijbelse boek. 

toch is het boek Genesis, ook voor de niet-gelo-
vige die zich niet door niets ter zake doende argu-
mentaties laat afleiden, fascinerende lectuur. en
niet alleen omwille van het literair genot.
onontkoombaar wordt de lezer geraakt door het
mysterie van het menselijk bestaan in zijn verhou-
ding tot een grotere alles overstijgende werkelijk-
heid die hem voortbracht en hem naar zijn bestem-
ming voert. dit epos van het ontstaan van de
wereld roept de hartstocht en huiver weer op die het
joodse volk gevoeld moet hebben voor het ondoor-
grondelijke raadsel van zijn uitverkoren bestaan. 

In zijn boek Das Heilige omschreef de duitse
theoloog Rudolph otto het heilige als een "huive-
ringwekkend en betoverend mysterie" (mysterium

tremendum et fascinans). In die zin is Genesis een
heilig boek. het onthult een goddelijk geheim
waarvoor de religieuze mens alleen in ontzag kan
buigen. Maar het is ook een menselijk boek. het
kon maar geschreven worden omdat bij de auteur
de huiver en betovering in vragen werden omgezet,
de vragen een verbeelding verwekten, en de ver-
beelding antwoorden produceerde. In zoverre deze
antwoorden melding maakten van de concrete
gebeurtenissen bij het ontstaan van de wereld, kwa-
men ze te vroeg, de kennis daartoe ontbrak. het
spreekt daarom vanzelf dat dit relaas van de schep-
ping niet voldoet naar de maatstaven van de heden-
daagse geologie en astronomie. de feitenkennis
was ontoereikend en de verbeelding was nog niet
beteugeld, zoals ze dat later zou zijn wanneer de
wetenschap de natuur met haar gedisciplineerde
methoden aan een onderzoek zal onderwerpen.

dat is wat comte bedoeld moet hebben wanneer
hij beweerde dat religie niet meer is dan een eerste,
kinderlijk stadium van de menselijke kennis.
Genesis 1 en zovele andere teksten die aan de basis
van de religie liggen, zijn vertellingen, rijk aan ver-
beelding, met niet meer dan een kiem van inzicht in
de fysische werkelijkheid. Men neemt het een kind
niet kwalijk dat het fantaseert, en de volwassene
herinnert zich met een zekere nostalgie de fantasie-
en uit zijn kindertijd, maar het is hem niet meer
gegund er nog in te geloven. ondertussen heeft de
verbeelding wel haar nuttig werk verricht. de aan-
dacht voor de werkelijkheid is gewekt, vragen wor-
den gesteld, een gedachtegang wordt ingezet. In de
religieuze mythen ligt de aanvang van een mentale
en intellectuele groei die zal uitmonden in de
moderne wetenschap. Zo zag het Auguste comte.
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de verbeelding deed inderdaad haar werk. Wie
kritisch leest, vindt genoeg om zich vragen over te
stellen. heeft God de mens naar zijn beeld
gemaakt, zoals in Genesis 1 te lezen staat? of stelt
de mens zich een God voor die naar zijn beeld is
gemaakt? dat God de mens aangesteld zou hebben
als heerser over de schepping is een oude droom
van de mens zelf, die zichzelf ziet als meester op
aarde, bezitter van alle grondstoffen, gebieder van
de dieren. door zijn verstand en zijn bekwaamhe-
den is de mens "maître et possesseur de la nature",
schreef descartes, en die aanstelling heeft de
schrijver van Genesis klaarblijkelijk al lang gele-
den in zijn verhaal van de schepping vastgelegd.

dergelijke kritische beschouwingen kunnen de
werkelijke betekenis van deze tekst echter niet ver-
duidelijken. Integendeel, ze misleiden omdat ze de
aandacht verleggen naar discussies die in dit ver-
band niet ter zake doen. het scheppingsverhaal van
Genesis 1 is een religieuze onthulling, geen weten-
schappelijke theorie. het kan nooit juist zijn een
religieuze tekst  te beoordelen volgens de criteria
waaraan een wetenschappelijke verklaring moet
voldoen. dat het Genesis-verhaal naar de maatsta-
ven van de wetenschap geen correcte weergave is
van de feiten die zich afspeelden bij het ontstaan en
de ontwikkeling van de wereld, kan men vanzelf-
sprekend toegeven, maar deze maatstaven zijn hier
zelf niet van toepassing. de auteur van een reli-
gieuze tekst heeft niet de bedoeling een geologie of
een geschiedschrijving te presenteren. hij spreekt
over de wereld, maar zijn aandacht gaat niet in de
eerste plaats uit naar de fysische gebeurtenissen en
hun oorzaken. Wel zegt hij iets over de betekenis
van de wereld, en haar bestemming. 

In eenvoudige woorden die op geen enkele
manier verkeerd begrepen kunnen worden verkon-
digt deze tekst "dat de wereld goed is". Niet min-
der dan zeven keer wordt herhaald dat "God zag
dat het goed is": het licht is goed, het land en de zee
zijn goed, de planten zijn goed, de hemellichamen
zijn goed, de vogels en vissen en dieren op het land
zijn goed, de mens is héél goed. daarop ligt de
nadruk. dat is wat de onbekende priester-schrijver
aan de hem onbekende lezers op de duidelijkste
manier laat weten, dat de wereld door zijn godde-
lijke schepper op een voortreffelijke wijze gemaakt
is. en méér dan dat. Aan de mens  - die "héél goed"
is - geeft de schepper de opdracht mee: gaat en ver-
menigvuldig u. dit kan niet verkeerd begrepen

worden: het goede moet vermeerderd worden. een
groei in goedheid moet de wereld naar haar uitein-
delijke bestemming voeren. dat is de opdracht die
de mens van zijn schepper meekrijgt.

de bewering dat de wereld goed is, heeft geen
wetenschappelijk karakter en kan geen betrekking
hebben op een wetenschappelijk meetbaar ken-
merk. het is ook geen bewering die op redelijke
argumenten steunt. Men kan, helaas, meer dan
genoeg argumenten aanvoeren om het tegendeel te
beweren. Wie zich rekenschap geeft van de ramp-
spoed die de schepselen aanhoudend treft zolang de
wereld al bestaat, onder de vorm van natuurka-
tastrofes, ziekten, ontberingen en al het leed dat
mensen elkaar aandoen, is weinig geneigd om dit
goedkeurend standpunt bij te treden. hoe kan deze
wereld die haar bewoners zo genadeloos teistert
goed genoemd worden? hoe bestaat het de mens,
die als geen andere diersoort de eigen soortgenoten
uitroeit, héél goed te vinden? Maken de aids-epide-
mie, genocides en nucleaire wapens deel uit van
een geslaagde schepping? 

de bewering "dat het goed is" lijkt eerder een
wrede leugen dan een redelijk oordeel. er wordt in
het Genesis-verhaal dan ook niet geargumenteerd
of geredeneerd over het goed of niet-goed zijn van
de wereld, er wordt gewoon gesteld "dat het goed
is". de enige reden voor deze waardering is dat
God zelf er zo over oordeelt. dat althans is het
geloof van de schrijver van Genesis. Als de eigen
ervaring in tegenspraak lijkt met het oordeel van
God, dan haalt het geloof het op de ervaring.

Precies dit geloof maakt deze tekst tot een reli-
gieuze tekst. Genesis is geen zakelijke uiteenzet-
ting over de bestanddelen van het heelal, ook geen
kroniek van gebeurtenissen, maar een lofzang op
het universum en zijn schepper. de regels zinderen
van eerbiedige bewondering voor het grote bouw-
werk. Met klaarblijkelijke instemming vermeldt de
schrijver de tevredenheid van de Maker ervan,
zoals die uitgesproken wordt telkens aan het eind
van een scheppingsdag.

Maar waarom zou het schepsel dat deze schep-
ping aan den lijve voelt en de lasten ervan dragen
moet, het eens moeten zijn met Gods tevredenheid
over zijn eigen werk? Precies omdat deze vraag
geen antwoord krijgt, geeft de tekst duidelijk aan
waarin de gelovige gelooft. Genesis 1 verkondigt
de instemming van de mens met de wereld, de
bereidheid het bestaan te aanvaarden en uit te brei-
den. deze lofzang is daardoor een uiting van ver-
trouwen in de Maker van het heelal. 
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In dit opzicht onderscheidt het verhaal van
Genesis zich op de meest markante wijze van een
wetenschappelijk betoog. het wezenlijk verschil
tussen Genesis en de wetenschappelijke voorstel-
ling van het ontstaan van het heelal is niet dat
Genesis het heelal in zes dagen laat ontstaan en de
wetenschap in veertien miljard jaar, ook niet dat
Genesis het werk door een scheppende God laat
uitvoeren en de wetenschap de natuurprocessen
hun autonome gang laat gaan, het wezenlijke ver-
schil is dat Genesis beweert dat het heelal goed is
en de wetenschap zich van elk oordeel onthoudt.
de wetenschap stelt feiten vast, en drukt geen
appreciaties uit. de gelovige spreekt zijn vertrou-
wen uit.

Religie steunt op vertrouwen. het geloof van de
religieuze mens is zijn vertrouwen in de goedheid
van het bestaan. de auteur van Genesis was een
gelovige.

Met zijn geloof sluit de gelovige zich aan bij de
bevinding van God zelf, zoals verteld in het
Genesis-verhaal. Van deze God is nochtans niet
geweten wie hij is of in welke mate hij beant-
woordt aan het beeld dat we van hem maken. dat
zijn vragen die zich wel opdringen, maar misschien
niet echt ter zake doen. laat God deze stem zijn die
zegt dat de wereld goed is. en wanneer het
Genesis-verhaal leert dat de mens geschapen is
naar het beeld van God, betekent dit dat de mens
ook over het vermogen beschikt de wereld goed te
vinden. het menselijk individu, dat lijdt en doet lij-

den, dat het verdriet van de vergankelijkheid kent,
dat gekweld wordt door het kwaad in eindeloos
veel gedaanten, is toch in staat te zeggen dat het
bestaan goed is, en dat het dus goed is te bestaan.
deze onvoorwaardelijke, onafhankelijke, alle skep-
sis overwinnende bewering maakt de mens tot een
soeverein wezen en dat is wat hem tot heerser over
de wereld aanstelt.

daarom is de religieuze overtuiging altijd een
heroïsche. de religieuze mens maakt zich los van
zijn kleine, persoonlijke ervaringen en komt tot een
besef van het alles omvattende geheel. en hij is
zich bewust van zijn opdracht binnen dat geheel.
Genesis is het verhaal van God die tot de mens zegt
"gaat en vermenigvuldig u, heers over dit alles",
eerder dan een uiteenzetting over de oorzaken van
de lichten aan de hemel, de vissen in de zee en de
vogels in de lucht.

(deze tekst is een ingekorte versie van hoofd-
stuk 2 van het boek God en het Gesteente, door
Gerard Bodifée, uitgeverij davidsfonds, leuven,
2007)
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