
Milieu Theologie – Margaret Barker 
 

 

e Bijbel heeft een prachtige en wereldwijze verklaring over de Schepping en de rol van 

mensen, maar dit staat niet in een enkele tekst.  

Zowel in de Bijbelse verhalen over de Schepping als in het ontwerp van de tempel van 

Jeruzalem, is er één visie op de relatie tussen tijd en eeuwigheid, tussen God en de Schepping en 

tussen de zichtbare en onzichtbare wereld van God en de engelen.  

Om te begrijpen wat de Bijbel zegt over de Schepping, moeten wij ook kijken naar het visioen dat 

onderricht gaf over de aanbidding van de Tempel, naar de dichtkunst van de Hebreeuwse profeten, 

naar de spreuken van de wijzen en naar de beelden van de vertellers. 

 

1. De tempel in Jeruzalem verbeeldt de Schepping. Het verhaal van Genesis over de zes dagen 
van de Schepping beschrijft ook de plechtige bouw van de tempel, waarbij een groot gordijn 
de ruimte in twee delen scheidde. (Zie afb. blz. 5) De buitenste ruimte vertegenwoordigde de 
zichtbare stoffelijke wereld [de Tuin van Eden] en de binnenste ruimte was het heilige der 
heiligen, de onzichtbare wereld van de Glorie van God en de engelen [hemel]. Het gordijn 
was de stof om de Glorie van God te verbergen voor menselijke ogen, maar het heilige der 
heiligen liet zien dat God in het hart van de Schepping leefde. Alle tempelverering had 
betrekking op de relatie van de Schepping met God – zoals loven, dankzegging en vragen om 
vergiffenis – en het geheel van de zichtbare wereld werd beschouwd als een tempel waar de 
mensen priester waren. ‘Adam’ [ het woord betekent simpelweg mens] was in Eden 
geplaatst om de Tuin te ‘dienen’ en te ‘behouden’, twee Hebreeuwse woorden die ook de 
verering in de tempel en de bescherming van de leer betekenen. Na zes dagen rustte God op 
de zevende dag, de Sabbat, en toonde dat toen de Schepping compleet en ‘zeer goed’ was, 
er niets meer geschapen werd. Het doel van de Schepping was niet meer en meer, maar een 
voldoende hoeveelheid, voltooiing en rust. 

 
2. De gehele schepping – hemel en aarde – was verbonden in een netwerk van banden, bekend 

als Het Eeuwige Verbond* en Het Verbond van de Vrede**. Alles – de zichtbare wereld, de 
menselijke samenleving en de onzichtbare wereld van de engelen – waren deel van één 
systeem geschapen door God. Die banden hielden alles bij elkaar en verenigde de zichtbare 
wereld met God in het middelpunt. Iedere handeling welke die banden verbrak werd ‘zonde’ 
genoemd, en zo kon en deed menselijk gedrag het systeem vernietigen. Zonde kon 
opzettelijk zijn of door onwetendheid, maar de uitwerking was hetzelfde. Zodoende was een 
van de hoofdrollen van de priesters en de engelen om het juiste gedrag te onderwijzen. 
Breken met God werd niet gezien als bevrijding, maar als ontbering en verlies van contact 
met de bron van leven en vernieuwing. De mystici beschrijven het heilige der heiligen als ‘het 
mysterie van het bestaan’ en ‘het mysterie van wording’. Toen de banden van het verbond 
werden verbroken, stortte het hele systeem in elkaar en door de menselijke zonde, vielen de 
sterren uit de hemel en verloor de zon zijn licht – het bekende beeld van de Apocalyps.  
Het eeuwige verbond werd hersteld door ‘verzoening’, wanneer de tempel/Schepping werd 

gereinigd door de gevolgen van de zonde (omschreven als verontreiniging) en herschapen. 

Verzoening hield in berouw en zelfopoffering voor vernieuwing en herstel van alles dat 

vernietigd was – de Schepping, en de persoonlijke relatie met God.  

*‘Eeuwig’ betekent de oneindige maar trouwe aanwezigheid van God. Het Eeuwige Verbond 

verenigt alle zaken in deze oneindige toestand. 

D 



** ‘Vrede’ is de gebruikelijk vertaling van het Hebreeuwse woord shalom welke heelheid en 

volledigheid betekent, alles zoals God het bedoeld had. Het Verbond van de Vrede beschrijft 

deze toestand.  

 

3. Het Heilige der Heiligen, de onzichtbare eeuwige aanwezigheid, is een Eenheid omdat God 
Eén is. Deze Eenheid ligt ten grondslag aan en verbindt alles in de zichtbare Schepping in een 
systeem. De profeten zagen dit in hun visioenen en de wijzen waarschuwden dat, als de 
mensen dit uit het oog verloren, alles uit elkaar zou vallen. De mensen op aarde waren in 
staat om iets over God te leren van de engelen [betekent ‘boodschappers’], die zelf deel 
uitmaakten van de Glorie en Eenheid van God. De zang van de engelen symboliseerden de 
harmonie van de hele Schepping die zich concentreerde rond God. En wanneer de mensen 
op aarde de Schepping prezen, verenigden zij zich met de engelen in hun muziek en werden 
deel van het grote patroon van de Schepping. De eendracht en shalom van de Schepping 
werd in stand gehouden door gehoorzaamheid van de engelen, en mensen moesten 
gehoorzaam zijn aan God als zij de Schepping wilden behouden. 

 
4. Het patroon van de Schepping is beslist door God, en word beschreven als de wetten, de 

‘ingeprente of gegrifte zaken’. Wanneer de aarde in harmonie is met deze goddelijke 
statuten, dan zal de wereld van de natuur en de menselijke samenleving zich verheugen in 
‘gerechtigheid’ en ‘rechtschapenheid’, woorden die de staat van vrede [shalom] beschrijven. 
De exacte afmetingen, verhoudingen en rollen van alles is bepaald door God, en zij zijn 
bekend als de ‘mysteries’ van de Schepping. Zij zijn geen simpele, kosmische dimensies maar 
zij omvatten ook eerlijkheid in gezag en maatregelen. ‘Vooruitgang’ is geen onderdeel van dit 
beeld, het doel is om alles in harmonie te houden met het plan van de Heerser over de 
Schepping. En daarom bidden wij in het Onze Vader: ‘Uw Koninkrijk kome’, wat betekent: 
‘Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel’. 
 

5. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God op aarde, en daarom was er geen standbeeld 

in de tempel in Jeruzalem. Mensen eerbiedigden God door hun bejegening van andere 

mensen en door hun zorg voor de Schepping. Mensen naar het beeld betekende ook dat 

mensen zorg moesten dragen voor de Schepping zoals God zorg droeg. Genesis vertelt dat 

Adam werd geschapen uit stof, maar hij begon zijn echte leven toen God hem de adem 

inblies. Hij werd geplaatst in de Tuin van Eden om God te dienen en om de Tuin te dienen 

maar hij werd verboden om het fruit te nemen van de boom van kennis van goed en kwaad – 

van wereldse kennis. Alle andere bomen, inclusief de boom van leven/boom van Wijsheid 

waren toegestaan. Satan, beschreven als ‘de bedrieger’ omdat hij de valse waarheid 

aantrekkelijk deed lijken, overtuigde Adam en Eva om van het verboden fruit te eten, en zij 

ontdekten de gevolgen van wereldse kennis. Materialisme en reductionisme*. Zij werden 

niet meer dan het stof waarvan zij gemaakt waren en konden niet meer leven in de 

tegenwoordigheid/het bewustzijn van God. Zij verlieten de Tuin van Eden.  

* opvatting in de wetenschapsfilosofie die stelt dat de natuur van complexe entiteiten steeds 

herleid kan worden tot meer fundamentele entiteiten waarbij bijv. een biologisch wezen 

niets meer is dan een verzameling van atomen en moleculen. 

 

6. De boom van leven was het symbool van Wijsheid, de door God gegeven-kennis die de 
gehele Schepping in harmonie verbindt met de Schepper. Sommige engelen – bekend als de 
zonen van God – rebelleerden tegen God en brachten hun hemelse kennis naar aarde, maar 
zonder de wetten/wetmatigheden van God. Zij verknoeiden de Schepping door wereldse 
kennis te onderwijzen, die verdeelde en vernietigde. Hun verbond was bedrieglijk en onjuist, 
bood een ‘vrijheid’ aan die alleen leidde naar dood en verderf. De heilige Paulus meende dat 



Christenen de [nieuwe] zonen van God waren die de Schepping zouden bevrijden van deze 
banden van verderf en dat zij het Verbond van shalom zouden herstellen. En in het boek 
Openbaringen, hoort de heilige Johannes dat de trouwe Christenen opnieuw zullen eten van 
de boom van leven en dat Eden hersteld zal worden. 

 
7. Er is maar Een God, en iedere andere aanbidding is afgoderij. Een afgod is alles wat door de 

mens gemaakt is – niet alleen een beeld. Het kan ook een economisch en politiek systeem 
zijn. Afgoderij geeft een bedrieglijk middelpunt aan de Schepping, die het hele systeem 
verdraait en vervormt. Het tweede van de tien geboden waarschuwt dat afgoderij resulteert 
in onrechtvaardigheid [vervorming], die meerdere generaties zal betreffen. 
 

In zijn belangrijke visioen van het dag des Oordeels in het Boek Openbaringen, hoorde de Heilige 

Johannes hemelse stemmen om het Koninkrijk van God op aarde te verkondigen, ‘de tijd om de 

vernietigers van de aarde uit te roeien’. Toen zag hij Sint Michael en zijn engelen met Satan, ‘de 

bedrieger van de gehele wereld’ vechten.  

De strijd tegen degenen die de aarde vernietigden was een strijd tegen degenen die de mens 

bedrogen met valse kennis. 
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