
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dankdag 
 
v/g 
GK gz. 159 
gebed 
L Gn. 111-13    
GK gz. 1:3,6 
L Ps. 10410-30 
ps. 104:4 
T Gn. 129-30 (later ook opgegeven: 111-13) 
ps. 36:2 
 
LvK gez. 408:1,2 
gebed: GK gez. 181d (Onze Vader) 
 
collecte 
LvK gez. 464 
zegen 
 
1 GODS GROENE AARDE: 111-13 

 
God begint zijn Woord met de schepping van hemel en aarde 
en de ‘toestand in de wereld’: 1v.1 
Dan volgen in Gods scheppen drie scheidingen, 13-10: 
-licht en donker/dag en nacht: dag 1 
-water beneden/water boven, gescheiden door de hemelkoepel: dag 2 
-droog land en water/aarde en zee: dag 3. 
 
Op de dagen 1 en 2, 4 en 5 doet God 1 werk. 
Op de dagen 3 en 6 doet God 2 werken. 
Na elk van beide werken keurt God die van goed tot zeer goed: 110  12  25  31. 
Vanwege deze dubbele goedkeuring beschouwen de joden de 3e dag,  
naar hun opvatting de dinsdag, als hun geluksdag. 
 
Na de scheiding tussen aarde en zee kleedt God eerst de aarde aan. 
De lege zee vult Hij op dag 5 met grote zeemonsters en alle soorten levende wezens: 120. 
Vóór Hij vogels en landdieren en de mens schept, richt God eerst het droge land, de aarde in. 
Zoals een as. v/m van tevoren de babykamer inricht, kleertjes en andere zaken koopt, 
zo richt God eerst de aarde in met wat dier en mens straks nodig hebben om te leven. 
Hoe zorgzaam, toegewijd en liefdevol is onze Schepper-Vader! 

                                                      
1 Naar de vroegere radiorubriek De toestand in de wereld op zo.mi. na het nieuws van 13.00 uur van 
politiek commentator mr. G.B.J. Hilterman. 
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Nog vóórdat wij bestonden en konden bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood, 
voorziet God in wat wij nodig hebben, elke dag opnieuw. 
Opdat wij Hem zouden danken. 
 
God zei, 111: Ook nu schept God door zijn woord. 
Aan alle vrucht brengende zaden gaat zijn woord vooraf. 
Vooraf ook aan de vruchtbaarmakende regen en zon. 
God heeft leven in Zichzelf, Hij alleen, zo is Hij God en niemand meer. 
Zijn Woord is dan ook per definitie een levendmakend woord. 
God zei: dat is in Gn. 1 het scheppend refrein: 13  6  9  11  14  20  24  26. 
Hij heeft niet de 4 elementen van water, aarde, lucht en vuur nodig om iets te maken. 
Zó machtig is Hij:  
Hij spreekt, en het ís er, Hij gebiedt, en het stáát er!: naar Ps. 339. 
 
Op deze 3e dag schakelt God de aarde in bij zijn scheppingswerk. 
Straks spreekt hij dier en mens zegenend toe: 122  28 

De aarde spreekt Hij niet rechtstreeks toe. 
Hij spreekt óver het droge land. 
 
Als we God de Schepper Vader mogen noemen van al zijn werken, 
mogen wij de aarde Moeder Aarde noemen. 
Maar dan zó, dat wij haar niet losmaken van God als haar Schepper en Inrichter. 
Maar als een moeder moet zij ahw uit haar schoot, uit haar binnenste tevoorschijn brengen. 
God laat de aarde een verscheidenheid aan begroeiing voortbrengen. 
 
Met de meeste uitleggers onderscheid ik 2 hoofdsoorten: 
zaadvormende planten en vruchtdragende bomen. 
Er zijn er die hiernaast als 1e hoofdsoort het gras noemen: jong groen, 112. 
Maar m.i. terecht zet de NBV hierachter een dubbele punt  
ter verklaring en aanduiding van 2 soorten begroeiing. 
 
En zo gebeurde het: 111 slot. 
God laat niet langzaam ontkiemen. 
Hij schept niet eerst een zaadje van plant, struik of boom. 
Hij schept een volwassen begroeiing die zaad draagt. 
Een vol beladen bessenstruik, bomen met rijpe appels en peren. 
Een film kun je zó maken, dat uit een bol in één keer een tulp lijkt te gaan bloeien. 
Zó schept God ahw: in een versneld proces van ontkiemen naar vruchtdragen. 
 
En zo gebeurde het. 
Ook dat klinkt in Gn. 1 als een terugkerend refrein vanaf deze 3e dag: 19  11  15  24  30. 
Dat is, opnieuw, de scheppingskracht van het woord dat God spreekt. 
De schepping schept niet zichzelf. 
Zij komt niet voort uit eigen initiatief en kracht. 
Niet uit een oerknal o.i.d. 
Aan de wieg van de schepping staat het levenwekkende woord van de almachtige God. 
Alleen dán gebeurt er iets wat anders nooit was of had kunnen gebeuren  
en geen mens had kunnen laten gebeuren. 
 
En zo gebeurde het. 
Dit refrein vertelt geen lot, geen natuurlijke, op zichzelf staande samenhang van oorzaak en gevolg. 
Het spreekt ons van Gods wonderbaarlijk ontzagwekkend spreken en doen. 
Opdat wij Hem zouden belijden en prijzen als de Almachtige! 
 
God is zijn eigen keurmeester. 
De slager die zijn eigen vlees keurt wekt wantrouwen. 
Anderen beoordelen je werk en product, onpartijdig, zonder eigen belang. 
Wie anders dan God kan de schepping beter beoordelen? 
Wie is Hem gelijk in zijn wijsheid, goedheid, almacht? 
Wie is zijn adviseur van wie Hij afhankelijk zou zijn bij zijn scheppen? 



Wie is zo creatief als Hij, die zoveel variatie aanbrengt in wat er bloeit en groeit? 
God sluit ook deze 3e dag af met een goed rapportcijfer: 112v. 
 
2 GODS VOEDSELBANK VOOR MENS EN DIER: 129-30 

Alle dieren zijn nu geschapen.  
De laatsten op de 6e dag: het vee, de kruipende dieren en de wilde dieren: 124v. 
De mens ook op dag 6: 126vv. 
 
God spreekt in 129 de mens rechtstreeks aan, de dieren in 130 niet. 
Onderscheid moet er zijn: zoals Hij die aanbracht tussen mens en dier. 
 
Appels en peren enz. bestemt God voor de mens, 
het groen aan bomen en struiken aan het dier. 
Het varken wroet naar eikels, de giraffe reikt met z’n lange nek naar bladeren aan de hoge boom. 
Vissen worden uiteraard niet genoemd: die vinden hun voedsel in het natte water. 
Het vee evenmin: God wil blijkbaar geen volledige opsomming geven. 
Als hoofdindeling hanteert Hij de mens aan de ene kant en het dier aan de andere kant. 
 
Opnieuw: En zo gebeurde het. 
Naar Gods maatstaf en indeling. 
Hij schept als de almachtige God. 
Hij ordent als de wetmatige Schepper. 
Mens en dier zijn hier vanaf het begin gebonden. 
 
En zo gebeurde het. 
Wat roept de voedselbank bij u op? 
We denken aan arme mensen die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen. 
God maakt ons allemáál afhankelijk van Hem, van zijn voedselvoorziening. 
Opdat we niet zouden roemen in eigen kracht, als waren wíj God. 
Maar Hem zouden erkennen en eren als onze Voedervader. 
Hém alleen zouden vertrouwen: God voorziet. 
 
Blijkens Gn. 93 wijst God de groene planten van 130 ook de mens toe:  
sla, andijvie, laurierbladeren bv. 
 
Eindconclusie van de Maker: zeer goed, de 6e dag. 
God sluit de schepping af. 
 
Blijkens Gn. 24bv: … is er nog ontwikkeling na de 6e dag. 
Dan komt het gewas waar de mens aan arbeiden moet en waarvoor wij de Here in het bijzonder 
danken gaan: aardappelen, bieten, wortelen, uiten, mais, graan, alsmede voor al ons werk. 
In onze teksten gaat het over die begroeiing die de mens niet hoeft te poten en te planten. 
God laat haar vanwege het zaad voor zichzelf zorgen en zo zorgt Hij voor haar. 
Opdat wij zouden leren dat wij eten uit zijn milde vaderhand, 
dat het niet allereerst of alleen ligt aan onze inspanning,  
maar dat wij vertrouwen op zijn trouw. 
Jezus zegt:  
Vogels en veldlelies hoeven zich geen zorgen te maken,  
al zaaien en maaien en werken en weven zij niet. 
Hoeveel meer zorg besteedt de hemelse Vader wel niet aan zijn kinderen?: Mt. 625vv. 
 
U, Here God, die alles schiep, 
houdt mens en dier in leven: ps. 36:2. 
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