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4. De Schepper en de volmaakte schepping

Bijbel

4

Kernwoord
‘S chepp er ’

“Door ons geloof weten wij
dat het heelal gemaakt is door het woord van God en
dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.”
Hebreeën 11:3 gnb96

God is Schepper, omdat Hij is.
Hij is er altijd geweest, en heeft alles wat bestaat gemaakt.
De mens is een maaksel, een schepsel. De mens heeft een begin
en kan zonder bestaande materie niets maken.
Dit is het allergrootste verschil tussen mens en God.

1.
Wat zijn twee grote verschillen tussen de God en de mens?
a) God is de Schepper en de mens is door hem gemaakt, het schepsel.
b) God is! Hij heeft geen begin en geen einde. De mens heeft een begin.
2.

God schiep dieren naar hun aard, de mens naar: Gods beeld en gelijkenis

3.
Waarom is het belangrijk dit verschil te kennen?
Omdat de mens dus blijkbaar met Gods karakter is geschapen, met een levensgeest. De
dieren niet.
4.
Welke zes opdrachten gaf God aan de mens in Gen. 1 & 2? Verschil met dieren?
a) wordt talrijk; b) vervul de aarde; c) wees vruchtbaar; d) onderwerp de aarde; e) heers over
(zeggenschap) de aarde en de schepsels (1:26, 28) en f) bewerk en onderhoud de hof (2:15)
De dieren moesten alleen a, b en c doen.
5.
Leg in je eigen woorden het memorisatie vers uit:
God maakte alles door het spreken van woorden. Dat is niet te begrijpen, maar we geloven
dat het waar is. Geloof is vertrouwen dat het waar is.
6.
Noem drie belangrijke problemen bij de evolutietheorie (wat is jouw mening?)
a) waar komen de gassen of eerste substanties dan vandaan? b) hoe komt er uit een steen
een levend wezen voort? Is mijn opa een steen? c) de mens is te ingewikkeld om zich door
toeval te ontwikkelen uit iets heel simpels, zoals een eencellig diertje.

