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ERE WIE ERE TOEKOMT!
Veel mensen genieten in de vakantie van alles wat mensen gemaakt 
hebben, de cultuur. De Nederlandse cultuur heeft ook heel wat moois te 
bieden! Bovendien hebben wij een schat aan cultureel erfgoed. Allerlei 
namen worden nog met ere genoemd: Willem van Oranje, Rembrandt, 
Michiel de Ruyter, Leeghwater en vele anderen. Ere wie ere toekomt!

Anderen hebben juist meer oog voor de natuur. Ook daarin heeft 
Nederland heel wat te bieden! In het Hollandse landschap wisselen 
bossen, rivieren, meren en weilanden elkaar af. Natuurlijk hebben 
mensen daarin ook de hand gehad. Veel natuur is gecultiveerd. 
Maar, zeker de ongerepte natuur wijst ons op de Schepper daarvan. 
Rembrandt krijgt de eer van de Nachtwacht en Leeghwater die van de 
poldermolens. Zo zou de Schepper de eer moeten krijgen van de natuur 
die Hij heeft geschapen. De Bijbel leert ons: ‘In den beginne schiep God 
de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1). Ere Wie ere toekomt!

De schepping is als een groot boek. Alle schepsels, klein en groot, zijn 
daarin de letters. Al die letters samen laten ons zien hoe groot de 
Schepper is. Maar dit boek kun je alleen goed lezen door de bril van de 
Bijbel. Door die bril gaat de natuur pas echt leven! De natuur roept God 
toe: ‘Hoe groot zijt Gij!’ Lees daarom het boek van de natuur naast het 
geschreven Woord van God.

Want Zijn onzienlijke dingen 

worden van de schepping der 

wereld aan uit de schepselen 

verstaan en doorzien, beide Zijn 

eeuwige kracht en Goddelijkheid.

UIT DE BIJBEL: BOEK ROMEINEN, HOOFDSTUK 1, VERS 20

Direct na de schepping was alles nog veel mooier dan het nu is. 
Het was volmaakt, zonder gebrek. Maar zo is het niet gebleven. 
Onze eerste voorvader, Adam, gaf God de eer niet. Hij wilde zelf 
als God zijn. Dat heeft verwoestende gevolgen gehad. De hele 
schepping zucht nog altijd onder de gevolgen daarvan. Ondanks 
alle inspanningen kunnen ook natuurorganisaties de problemen 
helaas niet oplossen. Wij hebben Gods schepping bedorven. Door 
de zonde is de dood in de wereld gekomen. De hele schepping zucht 
daaronder. Hoe komt dat ooit nog goed? Door terug te gaan naar het 
begin, waar het fout is gegaan. Door God, onze Schepper, weer te 
kennen en erkennen. 

Ook wij mensen zijn een onderdeel van de natuur. God is ook onze 
Schepper. In de Bijbel lezen we: 

‘Want in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij’ 
UIT DE BIJBEL: BOEK HANDELINGEN, HOOFDSTUK 17, VERS 28

Is jouw leven op God gericht? Dan zouden we God de eer willen geven: 
Ere Wie ere toekomt. Maar: wij mensen kunnen de schade zelf nooit 
herstellen. Dat beseffen zij die oog krijgen voor de Schepper maar al te 
goed. Toch is herstel mogelijk! Jezus Christus, de Zoon van God, zorgde 
voor echt natuurherstel. Hij bleef God en werd Mens en deed wat de 
mens had moeten doen: Hij gaf God de eer. Door bekering en geloof is 
dat herstel te verkrijgen. Dan wordt een nieuwe aarde onze toekomst: 

‘En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de 

geitenbok nederliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het 

mestvee tezamen, en een klein jongsken zal ze drijven’� 
UIT DE BIJBEL: BOEK JESAJA, HOOFDSTUK 11, VERS 6

Misschien heeft u vragen over het christelijk geloof. We komen graag met u 
in gesprek. Er ligt trouwens een gratis Bijbel voor u klaar!


