
Gemeente van onze Heer jezus Christus, 
 

 
 
Wat we hier zien is in beeld de evolutieleer van Darwin. We stammen af van de apen. Het 
grapje in het plaatje is dat de mens ook weer buigt onder machines, computer en de 
smartphone. Langzaam weer als een aap gaat lopen met de neus naar de grond. Kijkend naar 
een klein beeldschermpje.  
 
Niet alles was in zes dagen aanwezig. Darwin ontdekte de ontwikkeling van lager naar hoger, 
maar bovenal de ontwikkeling van zwakker naar sterker. 
Het lagere zal sterven, het hogere zal leven. Het zwakkere zal sterven, afsterven. Uitsterven. 
Het hogere zal uitgroeien tot een superras. 
Bij ons is deze biologische levensleer vooral blijven hangen door de ene gedachte: de mens 
stamt af van de apen. Twee weken geleden stond het nog in de krant. Het genetisch 
materiaal van de chimpansee stamt voor 96 % overeen met dat van de mens.  
 
Wat een beroering heeft deze leer destijds gewekt. 
Wat een polarisatie. 
Iedereen was bang dat de eerste bladzijde nu uit de Schriften gescheurd kon worden. En wie 
met bladzijde één begint, die eindigt met de laatste bladzijde en houdt niets meer over. 
 
Totdat we langzaam maar zeker merkten, dat iedereen stilzwijgend de evolutieleer aannam 
en accepteerde. De juf vertelde s ’morgens in de klas het scheppingsverhaal en  s ’middags 
hield een kind een spreekbeurt over Dinosauriërs zonder dat iemand de tegenspraak in de 
gaten had. 
 
Vanmorgen gaan wij nadenken over de kracht van het Scheppingsverhaal, want naast dat 
wetenschappers bescheidener zijn geworden lijkt het alsof de kerk steeds weer nieuwe 
ontdekkingen doet als het gaat om de taal van de Schriften en de werking van de verhalen.  
De kerk is er achter gekomen, dat als iemand zegt de bijbel niet van kaft tot kaft als letterlijk 
zo gebeurd te beschouwen nog geen Bijbelverkrachter en een aanrander van de Schrift. Het 
kan zijn dat je daarmee zelfs dichter bij de bedoeling van de woorden komt.  
 
Misschien mag ik het u vanmorgen als volgt uitleggen? De evolutietheorie van Darwin  is te 
vergelijken met een röntgenfoto. Zo’n zwart witfoto waarop je alles kunt zien, waarop het 
lichaam tot op het bot wordt geanalyseerd. We kunnen de binnenkant zien. De werkelijkheid 
gaat in een soort scan. Tegenover de röntgenfoto staat de kleurenfoto. We kunnen niet alles 
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zien. Het geeft ons geen beeld van de ware toedracht, maar het laat mij de kleuren de 
warmte de liefde van God zien. De kleurenfoto laat mij zien, hoe als mens te leven naar de 
toekomst. 
De röntgenfoto is koud en kil, het geeft je geen moed, geen zin in het leven. En het laat ons 
nog een groot gezwel zien, het gezwel van de sterkste gaat verder en de zwakste valt af. 
Koelbloedig analyseert Darwin het leven. 
De kleurenfoto van Genesis 1 gaat tegen de röntgenfoto in en zegt: niet ieder leeft voor 
zichzelf en het zwakke sterft af, maar de kleur van de liefde van God laat ons een andere 
opdracht zien.  
De mens zal niet leven naar zijn aard, maar naar Gods beeld en gelijkenis.  
De kleurenfoto laat ons een goddelijke opdracht zien. 
Als een mokerslag is dit verhaal neergekomen op alle heidense theorieën. 
De röntgenfoto zegt: dit is de mens, dit is zijn gezwel. 
De keurenfoto zegt: dit is de mens naar Gods beeld als Gods gelijkenis. 
 
En wat is zijn beeld en zijn gelijkenis? 
Op wat voor beelden en wat voor gelijkenissen moet de mens letten. 
Wil je weten wie je bent of waarom je leeft,…maak dan geen poespas over een eventuele 
afstamming van apen of andere diersoorten, maar let op het beeld van het zaad. 
Maak je niet druk over hoe te overleven in de jungle van de natuur en samenleving, maar 
wees zaad.  
Hoe kom ik daarbij? 
De kleurenfoto van Genesis 1 herbergt die roep om zaad te zijn. 
Als we namelijk kijken naar de zes scheppingsdagen, dan zien dat het paren zijn die elkaar 
horen. 
De eerste dag hoort bij de vierde dag. Het licht van de Eeuwige God bij het licht van de 
zon,maan en de sterren. 
De tweede bij de vijfde: de scheiding van het doodswater door het uitspansel wordt 
begeleidt door de vogels en de vissen, die tekenen van leven zijn. 
En zo hoort de derde bij de zesde dag. Het zaaddragend gewas hoort bij de mensen. 
Laat ons mensen maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. 
Het beeld van het zaad hoort bij de mens. 
De derde dag kijkt als het ware in de spiegel en ziet de mens. 
Dat is dan ook de oproep van de gehele Schrift om zaad te zijn. 
Zaad lijkt namelijk dood. Er is voor het oog weinig aan te zien, maar als we het in de grond 
afstoppen, dan komt er na verloop van tijd nieuw leven. 
Zaad is keihard, door de vliezen van de dood, maar deze vliezen breken en er komen 
bloemen en vruchten.  
En als we gaan zoeken naar het zaad is het weg: de vrucht is gekomen. 
 
Ze gaat de oproep om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden in Genesis niet alleen over 
voortplanting maar vooral over het dragen van de vruchten van liefde vrede en 
gerechtigheid. Overbevolking is niet zaad zijn in Gods ogen. 
Tegen de röntgenfoto van de evolutietheorie in klinkt hier Gods Woord. Tegen de 
ontwikkeling van een superras in klinkt hier de liefde van God met een opdracht: wees zaad. 
De apostel Paulus spreekt zelfs van het afsterven van de oude mens, over kruisigen van het 



vlees, om zo de nieuwe mens aan te doen. Dat is iets anders als evolutie. Daar zitten 
breuken in. Een gaan van dood naar leven. 
Ik zeg niet teveel als we de ware schepping, het ware schepsel zijn naar Gods beeld in Jezus 
terug zien, die stierf als een graankorrel om ten derde dage weer op te staan en vrucht te 
dragen.  
De Bijbel vertelt in beelden en niet in analyses. De Bijbel vertelt niet hoe het zit, maar eerder 
hoe het kan zijn, hoe het kan gaan tussen mensen als allen als zaad willen steven om op te 
staan. Dat is schepping. Als we weer naar het plaatje kijken, dan zou je er ook weer de 
neergang van het zaad in kunnen zien. Maar dan wel om later weer op te staan, te bloeien 
en vrucht te dragen.  
 

 
 
Kijk maar naar de gelijkenis van het mosterdzaadje. In eerste instantie lijkt het hier wel te 
gaan over een natuurlijk groeiproces. Een evolutie, een groeien van klein naar groot. Van 
een mosterdzaadje naar een grote boom. 
Zo kun je je de groei van de kerk voorstellen. 
Van één mens naar miljoenen 
Zo kun je je de groei van een mens zelf voorstellen.  
Ook een soort evolutieproces 
 
Maar niets is minder waar. 
Marcus  wil met zijn beeld ons ergens anders bij bepalen. 
Het gaat om het contrast tussen het bijzondere kleine begin (het mosterdzaadje) en het 
overweldigende eindresultaat (de boom). De pointe van de gelijkenis ligt bij het begin, bij 
het gezaaide mosterdzaadje als begin van het Koninkrijk Gods.  
Van een mosterdzaadje gaan er namelijk 725 tot 760 stuks in één gram. 
 
Hoe het ook zij, het gaat hier om het kleinste van alle zaden, dat als het volgroeid is groter is 
dan de tuingewassen. In de buurt van het meer van Genesareth wordt het volgroeide 
mosterdzaad 3 meter hoog. In de takken nestelen zelfs de vogels van de hemel. Het kan zijn 
dat het Koninkrijk van God als een eeuw van vrede wordt gezien, waarin de vogelen, de 
volkeren, zich nestelen. Dan is de boom een beeld van de toekomst, een rijk van vrede dat 
alle volkeren omspant. 
 
Maar nogmaals het gaat om het contrast, het mosterdzaad dat bij het zaaien wegwaait in de 
wind, op het oog geen mogelijkheden kent, verloren schijnt, en dan toch een boom van 
leven voortbrengt. 
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Het gaat om de breuk in het voorstellingsvermogen. Van niets naar alles. Dat is schepping. 
 
Zo vindt er vanmorgen aan tafel ook schepping plaats.  
Wij kunnen ons niet voorstellen dat we met elkaar aan tafel kunnen, maar het gebeurt.  
Er wordt een lichaam van Christus geschapen door God.  
Brood wordt gebroken en gedeeld. Eén lichaam. Wijn wordt geschonken en gedronken. Uit 
één beker.  
 
Amen.  
 


