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Het karakter van de wereld - No place like home  

1. Ik doe in Amstelveen mee aan klimaatgesprekken. 6 avonden, bij iemand thuis met 8 personen. 

De eerste avond gingen we van analyse (wat is er mis met het klimaat van deze wereld) naar 

motivatie (waarom doe je mee? Waarom wil je het klimaat verbeteren?) tot uiteindelijk 

oplossingen (wat is er nodig..).  

Vandaag voeren we een wereldgesprek. En dat gaat ons allemaal aan. Want de wereld is ons 

huis, onze plek waar we wonen en leven. Hoe kijk jij naar de wereld? En hoe beïnvloedt dat jou? 

 

2. Wij gaan ontdekken wat de Bijbel zegt over de wereld. Reken op vuurwerk, want de teksten 

hebben de potentie om je na vandaag anders te laten kijken naar de wereld, God en jezelf. 

 

3. De bijbel vertelt het verhaal van God met deze wereld. Voor een goed verhaal is een plot nodig. 

Een plot is vaak in de basis dit: er gaat iets mis, en het wordt gefixed. Het klassieke plot voor het 

Bijbelse verhaal is: 1. schepping > 2. zondeval > 3. verlossing > 4. herschepping. In dit plot zit 

een ontwikkeling: Gods oorspronkelijke bedoelingen voor de wereld liggen in de schepping. 

Maar dan ontstaat er een fundamenteel probleem dat Gods bedoelingen verhindert. God zelf 

komt met een reparatie/oplossing van het probleem. Zodat uiteindelijk Gods bedoelingen met de 

wereld werkelijkheid gaan worden. Dit plot pakken we beet in 4 scènes. 

 

4. De vier scènes van Gods verhaal met de wereld 

a. We starten het verhaal over de wereld met een lege wereld en hoe God de Schepper er iets moois 

van maakt. Genesis 1: ‘In zes dagen maakte God de hemel en aarde en al ….’ 

‘Hooo  - cut cut cut’ – zeg je misschien. Ik: ‘Zo komen we natuurlijk nooit bij het einde’. Jij: 

‘Maar we weten toch allang vanuit de wetenschap dat evolutie algemeen als waar wordt 

aangenomen? Hoe rijm je dat met Genesis 1?’ 

Weet je, zoals je een telefoonboek niet leest als een roman, zo moet je Genesis 1 niet lezen als 

het gedetailleerde, 1 op 1, wetenschappelijke verslag van het ontstaan van hemel, aarde en ons 

universum.  De reden daarvan is dat men het ontstaan in de oosterse wereld – die van de 

schrijver - niet zo interessant vond. Wij in het westen vinden een huis af als het 

gebouwd/ontstaan is, maar oosterlingen vinden het huis op zich niets. Het moet eerst een thuis 

worden, dat gevoel van ‘no place like home’ krijgen, pas dan is het ‘geschapen’. De Bijbel 

begint niet met het ontstaan van het wereld-huis en hoe dat precies in zijn werk ging, maar het 

eerste boek van de bijbel begint met de staat van het huis, namelijk leeg. ‘Woest en ledig’. 

Zonder orde. Zonder functie. Het was nog een doel- en zinloos huis. En daar doet God iets 

geweldigs mee! Het is goed, het functioneert, het heeft doel!  

 

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Hij zei: De hemel is mijn 

troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat 

zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan. 

- Genesis 1,31; Jesaja 66,1-2 
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God heeft van de wereld een zeer goed en magnifiek huis gemaakt. Er is zoveel: oceanen en 

zeeën, bergen en dalen, glooiende heuvels en scherpe, diepe ravijnen …. het vlakke Nederland, 

nee ook dat is mooi! Dieren; van groot tot super –klein.  

Deze wereld zit zo creatief en ingenieus in elkaar dat je het uit kunt schreeuwen van 

verwondering en enthousiasme. De Bijbel noemt al het mooie, dat wat wij kunnen zien, de 

schepping. Daarin klinkt door dat het gemaakt is en bedoeld. Waarvoor gemaakt? Waarvoor 

bedoeld? De bijbel ziet de wereld als een zeer goed en magnifiek gebouwd huis waar God 

woont, waar mensen wonen en waar alles en iedereen geroepen is de Schepper te 

aanbidden. Zo is de wereld bedoeld, zo is haar karakter: een huis voor God en de mens. En God 

en die mens hebben samen een hechte band. Samen een avondwandeling maken, samen de 

wereld vormgeven en ontdekken, dat is wat Adam en Eva, de eerste mensen, doen met God. God 

heeft deze wereld gemaakt, ze draagt Gods creatieve en liefdevolle karakter.  

 

b. Maar ..  de wereld als huis waar God en mensen in harmonie samenleven; dat is iets anders 

gelopen…de wereld is een huis in verval: 

 

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden 

wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: 

‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; 

daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de 

boom waarvan ik je verboden had te eten?’ (..) Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je 

vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt 

gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. In Noachs tijd was de aarde in Gods 

ogen verdorven en vol onrecht. De hele schepping zucht en lijdt nog altijd als in barensweeën. 

- Genesis 3,8-11 en 17;  Genesis 6,11; Romeinen 8,22; 

 

Dit is scene 2 van het verhaal van de wereld. De mensen worden verleid door de slang om Gods 

gebod in de wind te slaan, en net als God te willen zijn. Het gevolg is ernstig; in dit prachtige 

wereld-huis verstoppen de mensen zich voor God. Als je je verstopt voor je vrienden of partners 

in je eigen huis, dan is er iets goed mis. Dit wordt de zondeval genoemd. Die zondeval heeft de 

verhoudingen ernstig verstoord: tussen God en mens, maar ook tussen de mens en de wereld, de 

schepping. De akker/aarde/wereld is ‘vervloekt’ zegt de Bijbel vanwege de mens die in opstand 

komt tegen God. De mens die zijn bedoelingen negeert. 

God, mensen en de rest van de schepping zijn nauw met elkaar verbonden en van elkaar 

afhankelijk. Dat betekent dat elk onderdeel even hard nodig is om het geheel in stand te houden. 

Het weerspiegelt prachtig hoe belangrijk God relaties vindt! Maar het is belangrijk om te 

beseffen dat als één zijde van de driehoek wordt aangetast, dit ook invloed heeft op de andere 

zijden. De verschillende relaties staan niet los van elkaar!  
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c. Dit betekent dus: Omdat onze relatie met God niet volmaakt is, 

heeft dat ook gevolgen voor onze relatie met de wereld. We zijn 

niet meer in staat die wereld, Gods prachtige schepping, te zien 

zoals God die ziet en heeft bedoeld. We herkennen zijn 

vingerafdrukken niet altijd en dreigen dan te vergeten dat heel de 

wereld aan hem toebehoort. Ook zien we niet meer goed hoe 

afhankelijk we zijn en wat onze plek en rol in het geheel is. Met alle 

gevolgen van dien: we zijn gaan overheersen. We brengen elkaar en 

de planeet schade toe. We gedragen ons niet alsof dit ons heilig, 

eeuwig huis is. Herken je de gevolgen van deze tweede scene? 

 

d. Het goede nieuws is dat God zijn schepping, zijn wereld, niet heeft opgegeven. Want hoewel zijn 

bedoeling van de wereld als zijn huis en ons huis is gedwarsboomd, is hij nog niet klaar om het 

op te geven. Het is Gods missie om alle dingen in hemel en op aarde te redden en te herstellen. 

God zelf neemt het initiatief het wereld-huis te herstellen. Hij stuurt als hoofdaannemer zijn 

eigen zoon Jezus Christus. Zijn dood en opstanding betekenen een grootse start in dit restauratie-

project.  

 

In Jezus zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die 

God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie 

onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn 

besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 

-  Efeziers 1,7-10; 

 

De voltooiing van de tijd breekt aan, er is één Heer, één naam die ons leven, onze aandacht, onze 

hoop echt waard is en dat is Jezus. Met zijn komst is Gods nieuwe wereld aangebroken, de 

voltooiing van de tijd zoals Paulus dat schrijft. 

 

Is er fysiek in de samenstelling van de wereld iets veranderd na 

Jezus’ komst? Nee; maar wel relatie tussen God en mens. Er is 

vergeving, genade. De connectie is hersteld. God en mens kunnen 

door Jezus weer met elkaar in verbinding komen. Paulus schrijft 

ergens anders zelfs dat elke gelovige nu een huis van God is. Dat is 

goed nieuws! Het laat iets zien van Gods grote verlangen om 

betrokken te zijn op jouw leven. De  keuze voor die nieuwe 

verbinding door Jezus laat God aan de mens. Niet iedereen wil dat, 

doet dat. En bovendien de verstoring tussen mens en wereld blijft. Er 

blijft conflict van belangen; mens zorgt slecht voor wereld. Wereld bezorgt mensen rampen. Nog 

altijd is er ziekte en pijn. De wereld en de natuurwetten zijn aan verval onderhevig. De oude 

wereld zucht en steunt als in barensweeën. Herken je dat de wereld nog niet volmaakt is? Tijdens 
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de klimaatgesprekken ben ik geschrokken van de pessimistische houding die sommige mensen 

hebben. Niet geloven dat het nog goed komt met de aarde. Is dat het einde? Is dat het 

toekomstperspectief waar we ons bij moeten neerleggen?  

 

e. Nee .. want Jezus was de eerste die opstond in de nieuwe wereld. Zijn opstanding uit de dood liet 

zien dat Gods plan met de wereld en mensen groots is. Op een dag zullen hemel en aarde 

samenvallen. Zal alles en iedereen net als Jezus aan de andere kant van de dood opstaan en voor 

altijd leven. In harmonie, vrede en geluk.  

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid woont. Ik (Johannes) zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 

eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige 

stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die 

zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de 

troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 

volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er 

zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 

voorbij.’ Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 

ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan 

weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen 

vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop 

nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren 

zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er 

geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want 

God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. -2 Petrus 

3,13;  Openbaring 21,1-4; 22-1-5 

Het visioen in Openbaring beschrijft hoe de wereld, de aarde haar 

bestemming bereikt op een ongekende manier: een nieuwe hemel en 

aarde die samenvallen. De wereld zal de plek zijn waar God woont 

onder de mensen. Gods troon is niet langer in de hemel, maar in de 

stad op de vernieuwde aarde. Zo begint de bijbel met de vervloeking 

van deze wereld en eindigt het met een belofte van een nieuwe wereld 

waar niets vervloekt meer zal zijn. Zo is het einde van de ‘oude 

wereld’ een begin van de nieuwe. Ook voor jou is daar plek, ligt een 

hoopvolle toekomst klaar.  

 

 

5. Is dit niet een onmogelijk, ongelooflijk toekomstbeeld? Vraag je dit af: heeft niet elke visie op de 

toekomst een onzekerheidsfactor in zich? Beoordeel een toekomstvisie anders eens op wat het 

voor ons karakter nu oplevert. Geeft het hoop of maakt het pessimistisch? Maakt het actief of 
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passief?  Ik kan de ellende, het kwaad, de vernietiging, de zinloosheid, soms alleen maar 

‘handelen’, - want ik kan het niet oplossen alleen – door te vertrouwen en te hopen op de 

toekomst. Gods nieuwe wereld komt. Alles en iedereen zal vernieuwd worden. 

 

6. Geniet van de wereld! Ontdek Gods karakter erin, zijn creativiteit. Zijn grote plan om de wereld 

ons gezamenlijk huis te laten zijn voor altijd. 

- ‘Pak nou maar mijn hand, stel niet teveel vragen, je kunt niet als enige de wereld dragen.’ Ga 

niet bij de pakken neer zitten, verlies niet de hoop, maar pak ‘zijn hand’ en volg Jezus, wees zijn 

onderaannemers. Doe goed waar je kunt. Breng kinderen liefde bij voor de aarde. Zorg. Creeër. 

Schep! Als een voorproefje van de dag dat Gods nieuwe wereld aanbreekt volledig 

- En besef, zoals deze aarde de basis is voor Gods nieuwe wereld, heeft alles wat wij doen, waar 

wij aan bouwen, eeuwigheidswaarde. Dat is nl. het hele punt van de opstanding. Jezus staat op, 

in zijn eigen, oorspronkelijke, maar vernieuwde lichaam. Ook de wereld met al onze 

inspanningen en bijdragen zal op een dag niet vernietigd, maar vernieuwd worden. De 

implicaties voor ons karakter en onze betrokkenheid op deze wereld zijn groot.  We gaan niet 

voor quick and dirty, maar grondig en duurzaam. Niet graaien, maar zorgen en meewerken aan 

de nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld. 

 

“The point of the resurrection…is that the present bodily life is not valueless just because it will 

die…What you do with your body in the present matters because God has a great future in store 

for it…What you do in the present—by painting, preaching, singing, sewing, praying, teaching, 

building hospitals, digging wells, campaigning for justice, writing poems, caring for the needy, 

loving your neighbor as yourself—will last into God's future. These activities are not simply 

ways of making the present life a little less beastly, a little more bearable, until the day when we 

leave it behind altogether (as the hymn so mistakenly puts it…). They are part of what we may 

call building for God's kingdom.”  - Tom Wright 

 


