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MEEMAKEN 
 
Deze tekst gaat over schepping, evolutie en creativiteit. 
 
 
MYSTERIE 
De wetenschappen hebben de raadsels van het leven en de kosmos tot nu toe 
niet kunnen oplossen, ondanks het ‘optimisme’ van de Engelse astronoom 
Stephen Hawkins, dat er ooit een ‘theorie over alles’ zal worden opgesteld. 
Eigenlijk zijn de raadsels alleen maar groter geworden. Veel mensen zijn daar 
eigenlijk blij mee: heel de zichtbare werkelijkheid fascineert hen meer dan ooit. 
Vragen als ‘Waar komt alles vandaan? Heeft de oerknal het laatste woord? 
Wat was er vóór de oerknal?’ hebben een zekere betovering. 
Ook aan de ‘onderkant’, de wereld van de microkosmos, lijkt het mysterieka-
rakter sterker te worden. Men stelt zich vragen als: wat speelt zich op het 
subatomaire niveau af? Zijn de kleinste deeltjes die we gevonden hebben wer-
kelijk de kleinste? Bestaat de werkelijkheid uit materie of uit energie? Liggen 
de natuurwetten wel zo vast als we altijd al gemeend hebben? In toenemende 
mate lijken processen in de natuur iets onvoorspelbaars, iets creatiefs te 
hebben. 
Deze ontwikkelingen maken de oude filosofische vraag ‘Waarom is er iets en 
niet veeleer niets?’ opnieuw actueel. 
 
 
GOD 
Zonder het bovenstaande te ontkennen, gaan gelovige mensen iets dieper: zij 
noemen heel de bestaande werkelijkheid ‘schepping’. Daarmee geven zij aan, 
dat de werkelijkheid er niet zó maar is, maar dat er een ‘instantie’ is die haar 
veroorzaakt of gewild heeft: God. Wetenschappelijk lost dat niets op. Het 
probleem wordt alleen verschoven: nu zullen gelovigen aan derden duidelijk 
moeten maken wat het woordje ‘God’ voor hen betekent. Langs rationele of 
empirische weg zal dat niet lukken: God is een zaak van het hart. Je aanvaardt 
zijn bestaan, intuïtief, zo maar: je weet het zeker, zónder het te kunnen be-
wijzen. Als het goed is, wíl je dat ook niet. Je vraagt toch ook niet aan je op-
ponent: ‘Leg mij uit, waarom jij van je vrouw houdt?’ Geloven, love, to beliefe: 
het heeft met ‘houden van’ te maken. 
 
In de Middeleeuwen hebben theologen gepoogd het bestaan van God, buíten 
de bijbel om, aan te tonen, met name via de natuur én het denken. Men rede-
neerde ongeveer als volgt: de kosmos - dit betekent letterlijk ‘orde’ - zit zó 
perfect in elkaar, dat er wel een Hogere Intelligentie achter moét zitten. Of: 
alles in de wereld wordt ergens door veroorzaakt, elke oorzaak wordt zelf ook 
weer veroorzaakt en tenslotte komen we uit bij een Oorzaak die niet meer 
veroorzaakt wordt: God. Aldus werd vanuit de kosmos en door middel van 
een bepaalde logica het bestaan van God bewezen. 



In onze tijd met haar enorme kennis van macro- en microkosmos zijn zulke 
‘eenvoudige’ benaderingen van God niet langer mogelijk. Velen van ons nemen 
wetenschappelijke reserve in acht: de theorieën van de Big Bang en evolutie 
zijn óók maar hypothesen. 
 
 
EEN INTERPRETATIE: GOD ALS BEGIN 
Het scheppingsverhaal en de oerknalhypothese spreken elkaar niet tegen: zij 
spreken slechts twee verschillende talen, respectievelijk geloofstaal en we-
tenschappelijke taal. Het scheppingsverhaal heeft niet de pretentie precies uit 
te leggen hoe de wereld ontstaan is, terwijl de oerknalhypothese wél een we-
tenschappelijk aanneembare verklaring wil geven. Het scheppingsverhaal wil 
als geloofsverhaal slechts dít aangeven: God is het begin van alles. Een gelo-
vige natuurkundige kan zeggen: ‘Ik geloof, dat God de oerknal bedacht heeft.’ 
Is het bedenken van een zichzelf ‘ontvouwend’ universum niet een ongeloof-
lijk staaltje van creativiteit? 
 
 
NOG EEN INTERPRETATIE: DE MENS ALS FUNDAMENTEEL VERANTWOORDE-
LIJK 
De scheppingsverhalen aan het begin van Genesis zijn rijk aan betekenissen. 
Natuurlijk is er veel meer uit te halen dan alleen het geloofspunt dat God het 
begin van alles is, alhoewel dat niet niks is. Zo worden er behartigenswaardige 
woorden gewijd aan hoe met de schepping moet worden omgegaan. In de 
eerste plaats dit: de mens zélf heeft de wereld niet geschapen, omdat hij er 
‘slechts’ een onderdeel van vormt. Vervolgens is er een bepaalde rangschik-
king: God schept éérst al het andere tot en met de landdieren toe. Pas als het 
vijf voor twaalf is, verschijnt de mens op het toneel. Dat stemt tot beschei-
denheid. De mens kan bijvoorbeeld niet kiezen: ‘Met welke dieren wil ik wél, 
met welke níets te maken hebben? Wíl ik wel met mijn medemens(en) te ma-
ken hebben?’ Het water, het land, de dieren, de medemens, álles is voorgege-
ven. Anders gezegd: de verbondenheid van de mens met de natuur inclusief 
de medemens is vóórgegeven. Alleen dáárom al is de mens voor alle andere 
schepsels verantwoordelijk. Vanaf het allereerste begin kan hij niet zeggen: ‘Ik 
was niet verantwoordelijk. Ich habe es nicht gewusst.’ Hij kan alléén zeggen: 
‘Ik heb mijn verantwoordelijkheid niet op mij genomen.’ Het zal duidelijk zijn, 
dat het eerste scheppingsverhaal op deze wijze iets te zeggen heeft over de 
fundamentele verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar en voor de na-
tuur. 
 
Het beeld van de mens die bóven de natuur staat zal zeker door Gen.1,28 
versterkt zijn: woorden als ‘heersen’ en ‘onderwerpen’ lijken daar aanleiding 
toe te geven. In ónze tijd staat de manier waarop de mens met de schepping 
omgaat volop ter discussie: natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, er vind 
roofbouw plaats, het probleem van de temperatuurstijging wordt steeds nij-



pender enzovoort. De mens heeft zijn fundamentele verbondenheid met de 
aarde uit het oog verloren. 
Mede om die reden worden begrippen als ‘heersen over’ en ‘onderwerpen’ in 
de moderne exegese (bijbeluitleg) anders geïnterpreteerd: het gaat om ‘behe-
ren’. De mens staat niet bóven de schepping, maar is er een onderdeel van. 
Hij is ‘slechts’ medeschepper. 
Deze nieuwe interpretaties zijn voor een deel te danken aan een meer ‘vrou-
welijke’, feministische benadering van de bijbel. Daardoor hebben exegeten 
ook teksten ‘ontdekt’, waar altijd al overheen gelezen is: in Gen.2,7 (het 
tweede scheppingsverhaal), bijvoorbeeld, neemt God aarde in handen, ‘boet-
seert’ de mens en blaast hem levensadem, zeg maar: geest, in. Daarmee 
wordt benadrukt, dat de mens sléchts aarde is.  De mens wordt op zijn plaats 
gezet: hij is ‘integraal onderdeel van het grote geheel’. 
In geseculariseerde vorm groeien soortgelijke inzichten in de huidige ecologi-
sche beweging: moderne exegese en ecologie blijken elkaars ‘natuurlijke’ 
bondgenoten. 
 
 
CREATIEF PROCES 
Het is al gezegd: de beide scheppingsverhalen (Gen.1 en 2) zijn zó rijk aan 
betekenissen, dat zij onuitputtelijk lijken. Elke generatie, elke mens zet een 
nieuwe bril op en ontdekt ‘nieuwe’ betekenissen. Bijvoorbeeld: de schepping is 
(nog) niet af. Daarom wordt de mens als medeschepper ingeschakeld. Dat 
bleek al uit Gen.1,28: daarin wordt de mens opgedragen om voor nakomelin-
gen te zorgen, de aarde te bevolken en te heersen over de dieren. Modern 
uitgelegd: de mens heeft én het vruchtgebruik van én de zorg voor de aarde 
met alles erop en eraan. In het tweede scheppingsverhaal (Gen.2,4b-25) 
wordt de mens door Jahweh in de tuin van Eden geplaatst ‘om die te bewer-
ken en te onderhouden (Gen.2,15)’. De mens geeft namen aan de dieren 
(Gen.2,19). Dit is een vorm van beheer: de wereld wordt er overzichtelijker 
door. Tengevolge van de zondeval (Gen.3) moet de mens zijn heil voortaan 
buíten de tuin zoeken. Dat betekent: zwoegen zul je, je leven lang (Gen.3,17), 
onder andere door de grond - waar je deel van uitmaakt - te bewerken 
(Gen.3,23). 
Met andere woorden: de schepping is niet af. De mens moet haar voortzet-
ten. 
 
 
SABBAT 
Nóg een recent ‘ontdekte’ betekenis: het eerste scheppingsverhaal werkt zó 
overduidelijk toe naar de zeven dag, de sabbat, dat gezegd mag worden, dat 
heel het verhaal hier om draait. De zevende dag is de dag waarop God op-
houdt met werken (er staat in het Hebreeuws niet, dat hij ‘uitrust’): niet wer-
ken is belangrijker dan werken. Door deze zevende dag - een dag van stilte, 
van genieten - wordt duidelijk waar het met de schepping naar toe moet: on-
ze toekomst is een eeuwigdurende sabbat. De schepping is pas voltooid, als 



mensen alle tijd hebben voor elkaar, voor be- en verwondering, voor rust en 
stilte, voor ontspanning. Recreatie: dat is pas écht scheppen, écht creatief 
bezig zijn..... 
 
 
SCHEPPING IN HET HINDOEISME 
Joden en christenen beschikken over dezelfde scheppingsverhalen: Genesis 1 
en 2 (níet dezelfde interpretaties!). In de Koran komen we nagenoeg dezelfde 
gedachten over ‘schepping’ tegen. Dat is niet zo vreemd: jodendom, chris-
tendom en islam zijn náást en gedeeltelijk ook uít elkaar ontstaan. 
In de ‘oosterse godsdiensten’ ligt het geheel anders. Bij wijze van voorbeeld 
wordt hieronder het scheppingsgeloof van hindoes aan de orde gesteld. 
Hindoes gaan uit van een allesomvattende, allerdiepste goddelijke werkelijk-
heid, die zij het Brahman noemen. Alles komt uit Brahman voort en alles keert 
erin terug: heel de werkelijkheid is als vanzelf uit Brahman ‘uitgevloeid’ 
(scheppen), wordt door het Brahman lange tijd ‘in stand gehouden’ (onder-
houden) en tenslotte weer ‘opgenomen’ (recyclen).  Deze drie functies van 
het Brahman - scheppen, onderhouden en recyclen - worden gepersonifieerd 
in afzonderlijke godheden, respectievelijk Brahma, Vishnu en Shiva. Zij hebben 
vrouwelijke pendanten die in de genoemde drie functies delen en deze com-
pleteren, respectievelijk Sarasvati, Lakshmi en Parvati (óf Durga óf Kali). Een 
ontwikkelde hindoe weet, dat deze ‘goden’ en ‘godinnen’ niet reëel bestaan: 
zij zijn slechts ‘vensters’ op de vele aspecten van het Brahman. Het ontstaan, 
bestaan en weer verdwijnen van heel de kosmos duurt een zogenaamde we-
reldperiode, zeg maar: enkele miljoenen jaren. Daarna begint de cirkelbewe-
ging opnieuw: vanuit het Brahman en weer terug in het Brahman. Het tijdsbe-
sef is dus cyclisch. Dit in tegenstelling tot jodendom, christendom en islam 
die de tijd als een rechte lijn beleven, van schepping tot eindtijd. 
Het cyclische wordingsproces herhaalt zich in ieder individu afzonderlijk. Elk 
mens is in diepste wezen goddelijk. Een ‘stukje’ van de mens, het zogenaam-
de atman of de ziel, maakt deel uit van het Brahman. Als de mens sterft, 
sterft alleen zijn lichaam: het atman wordt in een nieuw lichaam geboren. De-
ze zogenaamde samsara of ‘kringloop der wedergeboorten’ gaat niet einde-
looos door. Als de mens voldoende onthecht of geheiligd is, zal zijn atman 
zich niet langer aan de stof binden, maar definitief íngaan in de godheid 
(Brahman). Deze moksha of verlossing is het uiteindelijke levensdoel van ieder 
mens. 
 
 
OVERIGE SCHEPPINGSVERHALEN 
Alle culturen en godsdiensten kennen hun eigen scheppingsmythen. Daarin 
gaat het altijd over het ontstaan van ‘grote dingen’ als: aarde en water, 
droogte, het vuur, ziekte en dood, honger en vriendschap. Daardoor kregen 
lang geleden deze verschijnselen, waar wij inmiddels wetenschappelijke verkla-
ringen voor hebben, een vertrouwenwekkende vaste plek in het mythische 



wereldbeeld van de toenmalige mensen. Daardoor beleefden zij hun wereld als 
geordend en veilig. 
Het zal niet verbazen, dat diverse omgevingselementen in die mythen terug 
te vinden zijn: in de scheppingsmythen van Eskimo’s komen water en ijs veel-
vuldig voor. Scheppingsmythen van indianen die in de oerwouden leefden 
worden ‘bevolkt’ door bomen en de mythen die in de prairies ontstaan zijn 
voeren bizons ten tonele. 
Door kinderen in de bovenbouw van de basisschool met deze zeer uiteenlo-
pende verhaalelementen te confronteren, kan het symbolisch verstaan van 
scheppingsverhalen worden bevorderd. 
 
 
KINDEREN EN SCHEPPING 
Het thema ‘Meemaken’ beoogt kinderen tot bewondering van en verwonde-
ring over de schepping te brengen en hoopt van daaruit te bereiken, dat kin-
deren respectvoller omgaan met natuur en milieu. 
Aan jonge kinderen wordt ‘het scheppingsverhaal’ alleen verteld. Met het ou-
dere kind kunnen enkele stapjes extra worden gezet: er kan gesproken wor-
den over de Big Bang, de evolutietheorie én over het scheppingsgeloof. Dis-
cussie hierover heeft het voordeel, dat kinderen diverse opvattingen en inter-
pretaties van elkaar horen, zodat zij door het letterlijk verstaan van schep-
pingsverhalen héén groeien. Om dezelfde reden is het zinnig om zeer uiteen-
lopende scheppingsverhalen aan te bieden. 
Gezien de ambitieuze doelstellingen is ‘praten over’ onvoldoende: verwonde-
ring over en respectvol omgaan met de natuur vragen om leeractiviteiten die 
minder in de cognitieve en meer in de sociaal-emotionele sfeer liggen. 
Het ligt voor de hand deze leeractiviteiten via twee lijnen aan te bieden: de 
lijn van de ‘milieueducatie’ en de lijn van de ‘creatieve vorming’. ‘Zorg voor 
het milieu’ laat zich dan vertalen in doeactiviteiten: afval scheiden op school, 
oud papier inzamelen, de speelplaats schoonmaken en -houden, zorgen voor 
planten en dieren, zuinig zijn met papier en energie enzovoort. 
Ook via de lijn van de ‘creatieve vorming’ is heel wat mogelijk: nagaan in hoe-
verre creativiteit gestimuleerd kan worden zónder sjablonen of voorbeelden is 
daarbij een fundamentele vraag. Er kan gedacht worden aan een creativiteit-
middag of een creativiteitsproject. Kunstbeschouwing behoort eveneens tot 
de mogelijkheden: waarom zou je als leerkracht niet eens een reproductie la-
ten zien van een kunstwerk waar je zélf helemaal weg van bent? Hetzelfde 
kan aan kinderen worden gevraagd. Er zijn heel wat zinvolle dagopeningen 
mee te ‘vullen’, zeker als kinderen behalve reproducties ook mooie en waar-
devolle voorwerpen ter bewondering mee mogen brengen. Uitbreiding is mo-
gelijk in de richting van eígen gemaakte creatieve producten en overig werk: 
verwondering over kunstvoorwerpen en natuur begint met respect voor el-
kaars werk! 
 
 
 



SAMENVATTING 
 
‘Waarom is er iets en niet niets?’ Dit lijkt de meest klemmende oorsprongsvraag uit de wes-
terse filosofie. Andere vragen hangen daarmee samen: waarom vertoont de schepping ‘weef-
foutjes’? Waarom kan het schepsel ‘mens’ zich zo moeilijk neerleggen bij zijn eigen sterfelijk-
heid? Dijt het heelal alleen maar uit? Of krimpt het na maximale uitdijing weer in? Wat was er 
vóór de oerknal? Of kan deze vraag niet gesteld worden, omdat buiten de tijd geen ‘ervoor’ 
of ‘erna’ bestaat? Hoe komt het dan, dat ik het toch niet kan laten dit soort onmogelijke vra-
gen te stellen? 
 
De werkelijkheid is fascinerend. Ze lijkt ondoordringbaar en niet bereid haar laatste geheimen 
prijs te geven. Hoe dieper de mens tot de ‘kern’ van de werkelijkheid doordringt, hoe groter 
het raadsel wordt. Astronomie en quantummechanica lijken meer vragen opgeroepen dan op-
gelost te hebben. Veel voorzichtiger dan ooit worden theorieën als die van de Big Bang en de 
evolutie benaderd: het zijn hypothesen, niet meer en niet minder. In toenemende mate be-
leeft de mens zich niet langer als een wezen dat bóven de natuur staat, maar als een deel 
daarvan. Vanuit de ecologische beweging komt steeds meer kritiek op de economische uit-
buiting van Moeder Aarde. 
 
Ook grote godsdiensten en culturen hebben met oorsprongsvragen geworsteld en doen dat 
nog steeds. Er zijn prachtige antwoorden geformuleerd in tal van scheppingsmythen. De 
scheppingsmythen van jodendom, christendom en islam zijn alom bekend. Minder bekend, 
maar niet minder boeiend, zijn scheppingsmythen uit de ‘oosterse godsdiensten’, zoals het 
hindoeïsme. Ook de zogenaamde primitieve volkeren hebben tal van scheppingsmythen 
voortgebracht. 
Het thema ‘schepping’ nodigt uit tot verwondering, meditatie en viering. In geloofsgemeen-
schappen neemt het een centrale plaats in. 
 


