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BIJBELSTUDIE 1 - juni 2021 - Jaargang 69 – Vrouw tot Vrouw 
 

De Schepper is Koning 
 

Lezen: Gen. 1:1-2:3 
 
Zingen 
Ps. 8: 1-9 
Ps. 33: 5, 7 
Ps. 47: 1 
Wk 418 
Wk. 617 
 
Doel 
In deze eerste Bijbelstudie wil ik laten zien dat de geschiedenis van het Koninkrijk van 
God begint met de schepping en dat de Hof van Eden de troonzaal is. 
 
Eeuwige Koning 
Sommigen vragen: ‘Waar vinden we het Koninkrijk van God in het Oude Testament?’ 
Het wordt niet zo vaak genoemd als in het Nieuwe Testament. Toch is het als een rode 
draad aanwezig door het hele Oude Testament. Je mag het bedenken als er gesproken 
wordt over God als ‘Koning’. En dat is heel vaak, vooral in de Psalmen en Profeten! Ook 
als de woorden ‘Koning’ of ‘Koninkrijk’ niet vallen, dan is Gods koningschap toch volop 
te merken.  
God begint Zijn Koninkrijk te bouwen als Hij hemel en aarde gaat scheppen.  
Maar eigenlijk start Gods koningschap al vóór de schepping. Want God is in Zichzelf 
een eeuwige Koning1. Zijn koning-zijn is Zijn koninklijke identiteit. 
1 Ps. 10:16, 29:10, 146:10, Jer. 10:10 
 
 Koninklijk scheppen (Genesis 1:1-2) 
Als eeuwige Koning staat God boven tijd en ruimte, boven hemel en aarde (1:1). 
Voordat er ook maar iets geschapen wordt, is God alles. Vervolgens besluit God uit 
liefde om van alles te gaan maken. Zoals een moeder een kind baart, zo baart God de 
aarde. Hij baart naar nieuw leven toe. Zoals de ongevormde klomp van een embryo ligt 
in het donkere oerwater van de baarmoeder, zo ligt de aarde in een oerbegin nog 
ongevormd en vruchteloos, dus woest en leeg, in duisternis en oerwater (1:2). Embryo 
‘Aarde’ kan niets uit zichzelf. Gelukkig is Gods zwevende Geest, als hoogste 
levenwekkende Macht aanwezig. Terwijl Hij zweeft boven het ongevormde geheel 
verricht Hij koninklijk de scheppingsdaden. Hij is de duisternis de Baas. 
 
Als koninklijk Gezagdrager schept de Schepper-Vader door Zijn Geest en Woord1. Dat 
is een bijzondere gedachte! ‘God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er’.2 
Daarom is een terugkerend refrein in Genesis 1: ‘En God zei’. Dat God schept door Zijn 
Woord is een wonder van jewelste. Hierbij mag je bij ‘Woord’ ook nog een laag dieper 
denken. Gods Woord is ten diepste de eeuwige Christus. Hij was erbij in het begin. 
Door Hem en voor Hem is alles gemaakt. 3 We kunnen Jezus daarom als de 
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Scheppingsmiddelaar zien. Zijn middelaarswerk beperkt zich dus niet alleen tot onze 
verlossing. Hij is ook Koning van de schepping. 
1 Ps. 33:6, 2 Ps. 33:9, 3 Joh. 1:1-3, Kol. 1:16 
 
 Koning in het licht (Genesis 1:3) 
Het eerste wat God zegt bij het bouwen van Zijn Rijk is: ‘Licht!’ (1:3) Dit licht is niet het 
zonlicht, dat komt op de vierde dag (1:16), maar dit is het licht van Gods heerlijk 
koningschap. God als Koning is het middelpunt van dat schijnsel. Dat licht schijnt 
vanuit Hemzelf, Die een eeuwig, ontoegankelijk licht bewoont.1 In dat licht van de 
wereld wil God als Koning regeren.  
1 Jes. 60:19, 1 Tim. 6:16 
 
 Koninklijk theater (Genesis 1:4-25) 
We zien dat God heel geordend en vol overvloed een enorme biodiversiteit schept. 
God bouwt mooi! Het veelgenoemde woordje ‘goed’ uit de woorden ‘God zag dat het 
goed was’ mogen wij ook uitleggen als ‘mooi’. God maakt moois door te scheppen en te 
scheiden.  
De schepping is één koninklijk theater van Gods glorie: licht en donker, een prachtig 
hemelgewelf, opkomend zaaddragend groen op de aarde, wemelende en krioelende 
levende wezens in het water, gevleugeld gedierte in de lucht, kruipende en wilde dieren 
op de aarde. God schept ook (gevaarlijke) wilde dieren (1:25). Ook het zeemonster 
Leviathan is er.1 Het is niet alleen harmonie in de schepping. Dat denken wij weleens. 
Maar er zit ook spannende ruigheid en monsterlijkheid in.  
Ja, hoe krijgt God het allemaal bedacht! Ook het spannende. Waar haalt Hij het 
vandaan? Dan hebben we het nog niet over de geschapen engelen. Ja, alles glanst als 
nieuw, het weerspiegelt Gods goddelijke glans. De hele schepping is Zijn Koninkrijk. Zie 
je het? Alles is vol van Geest en Leven. Van God, van het Goede, de Schone. Deze God 
is onze God! Hij verdient onze aanbidding. Zing je mee? De Psalmen aanbidden de 
Koning van dit kosmische theater. Bijv. Ps. 47:3: ‘De HEERE is een groot Koning over 
de hele aarde.’  
1 Ps. 104:26, Job. 40:20-41:25 
 
 Mens als (onder)koning (Genesis 1:26-31) 
God heeft de aarde goed geschapen, maar toch is het niet ‘af’. Het is nog niet ‘totaal 
ontwikkeld en voltooid’. Er is nog méér mogelijk! Om verder te ontwikkelen zegent 
God de water- en luchtdieren en geeft ze de scheppingsopdracht toe te nemen in aantal 
en zich overal te verspreiden (1:21-22).  
 
Dan is de mens aan de beurt.1 Dat de mens naar het beeld van God is geschapen, geeft 
de bijzondere positie van de mens aan. Want wat betekent ‘geschapen naar Gods 

 
1 God zegt: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’ (1:26). Deze manier van 
zeggen is niet zozeer een majesteitsmeervoud of een meervoud van de Drie-eenheid. De 
meervoudsvorm ‘Wij’ en ‘Ons laat hier de dubbelheid in God zien, Hij is zowel man als vrouw. Dat laat 
Hij met dit meervoud even zien, als Hij de mens schept als man en vrouw samen. 
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beeld’ eigenlijk? Dat legt God Zelf uit. Het betekent dat de mens is geroepen tot 
verdere ontwikkeling van Gods Koninkrijk. Daarmee is de mens Zijn onderkoning: 

a) om te ‘heersen’ over vissen, vogels, vee en kruipende dieren (1:26, 28, Ps. 8:6-9). 
b) om vruchtbaar te zijn, denk hierbij aan de gave van seksualiteit, om zich zo  

over Gods Koninkrijk te verspreiden. 
c) de dieren te ‘onderwerpen’ door de (wilde) dieren naar hun soort recht te doen 

(1:28). 
d) om het voedselbeheer te verzorgen (1:29).  
e) om de tuin te ‘bewerken’ en te ‘bewaken/onderhouden’ (2:15).  
f) om dieren op hun naam, dat wil zeggen hun identiteit, te peilen (2:19). 
g) om hecht en één te zijn (2:24). 
h) om verantwoordelijkheid tegenover God te nemen en Zijn gebod te houden 

(3:11). 
 
God is de ultieme Koning en Eigenaar van de schepping. Adam en Eva zijn als 
onderkoningen aangesteld om Zijn Koninkrijk te dienen en te realiseren1. Er is verdere 
ontwikkeling nodig van de schepping. De Koning wil met Zijn Rijk komen tot de 
volledige voltooiing en de maximale lofzang op Hemzelf. Dit alles laat zien: het 
Koninkrijk van God is er al, maar tegelijk kan er ook nog méér van komen! Onze zorg 
voor de schepping van vandaag is invulling geven aan ons onderkoningschap. De 
eerste taak waartoe God ons riep, is immers om voor de schepping te zorgen. Daarom 
stel ik mezelf de vraag: ga ik koninklijk met het milieu en mijn leefomgeving om?  
1 Hebr. 2:7 
 
 Troonzaal (Genesis 2:1-3) 
Binnen het wereldwijde Koninkrijk van de schepping krijgt de mens een plaats in 
boomgaard ‘Eden’ (2:8). Dit is het paradijs, een begrensde tuin, die bewaakt en 
onderhouden moet worden (2:15). Misschien tegen tegenkrachten als verwildering, 
gevaarlijke zeemonsters, listige slangen of iets anders? Feit is dat er bewustzijn van 
kwaad aanwezig is in het paradijs (2:9), alleen nog niet de ervaring ervan.  
Het paradijs heeft overeenkomsten met de tempel. Zoals God te midden van Israël 
woont in de tempel, zo woont Hij te midden van de schepping in het paradijs bij de 
mens. Het paradijs is om zo te zeggen Gods koninklijke troonzaal. Je mag ook zeggen: 
het Heilige der Heiligen binnen de schepping. De rustdag, die voor de mens de eerste 
volledige dag is, wordt vervolgens door God gegeven als ruimte voor ontmoeting met 
de Koning binnen de troonzaal. God ‘rust’ op Zijn troon en de mens mag die dag alleen 
met Hem zijn. Verder hoeft de mens even niets te doen. Heerlijk! 
 
Bidden 
Bid om open ogen en open oren om al Gods tekens in de schepping te verstaan. 
 
Danken 
Heb je oog voor het mooie om je heen? Bedenk een aantal mooie dingen uit de 
schepping. Dank voor die zegeningen. 
 
Vragen 
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1. Het gaat in deze Bijbelstudie over de goede schepping als Gods Koninkrijk. Hoe ziet 
u in onze gebroken schepping dit koningschap van God terug? 
 
2. Het gaat in deze Bijbelstudie over ‘ruigheid’ en mogelijke ‘tegenkrachten’ in het 
begin van de schepping. Iemand zegt: ‘Dit kun je niet zomaar zeggen.’ Wat vindt u? 
 
3. Deze Bijbelstudie geeft aan: beeld van God zijn betekent dat je bedoeld bent als 
onderkoning over de schepping. Hoe komt dit in jouw leven tot uiting (zie a-h)? 
 
4. De Heere Jezus wordt wel de Scheppingsmiddelaar genoemd.  
Lees aandachtig Joh. 1: 1-3, Kol. 1:16, Ef. 3:9 en Hebr. 2:1-2.  
a. Wist u dat de Heere Jezus een hele belangrijke rol in de schepping had?  
c. Kijk eens in Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 12. Hoe lees je daar terug dat 
Christus een belangrijke functie had bij de schepping?  
d. Hoe komt het dat we Jezus niet zo snel betrekken op de schepping? 
 
 
 
 
 
 


