
Meesterwerken van de Schepper 

Het jaar 2009 werd uitgeroepen als het jaar van Darwin, omdat hij 200 jaar geleden geboren werd. Hij 

publiceerde 150 jaar geleden zijn boek over de evolutietheorie; over het ontstaan van verschillende 

soorten leven. Dat leven zou ontstaan zijn uit een oerknal. Daarna begon een langzame voortschrijdende 

ontwikkeling (evolutie) met ongeleide processen van natuurlijke selectie. Het leven heeft zich vanzelf 

(geleidelijk) ontwikkeld van een eencellig diertje tot de vele levensvormen die wij nu kennen. Zo zijn 

vogels langzaam ontwikkeld uit reptielen en de mensen zijn uit de apen voortgekomen. Gedurende vele 

miljarden jaren ontstaat een steeds betere soort. De Bijbel leert, dat door de zonde in deze wereld en in 

de mens alles steeds slechter wordt. Alleen door de wedergeboorte kan iemand een veranderingsproces 

ten goede ondergaan. Wedergeboorte is het gevolg van persoonlijk geloof in de opgestane Heere Jezus 

Christus.  

 

Dat de evolutieleer zo’n grote vlucht heeft genomen, komt mede omdat voor hen, die geen rekening 

willen houden met de Schepper, het een goed alternatief is. “Survival of the fittest” (het overleven van 

de sterkste) is een van de thema’s in de studie van Charles Darwin. Dat moge in deze vergankelijke 

wereld het geval zijn, maar uiteindelijk leggen de sterksten toch ook ‘het loodje’. De Bijbel geeft aan 

dat juist de zwakken door geloof overblijven. De Heere Jezus werd gekruisigd door zwakheid, maar Hij 

leeft door de kracht Gods, in alle eeuwigheid. 2Kor. 13:4a; Openb. 1:18 Wij zijn ook zwak in Hem, maar zullen 

met Hem leven door de kracht Gods in ons. 2Kor. 13:4b God heeft het zwakke, onedele, verachte der wereld 

door hun geloof uitverkoren. 2Kor. 1:21-29 Sommigen zeggen: “Brutalen hebben de halve wereld.” Voor 

gelovigen geldt: “Ons geloof overwint de (hele) wereld” 1Joh. 5:4, want we zijn in Christus deelgenoot 

geworden van een nieuwe, onvergankelijke schepping. 

 

Als christenen geloven wij in de Schepper van hemel en aarde, de Maker van alle leven, volgens Genesis 

1. De schepselen zijn getuigen van de eeuwige kracht en de Goddelijkheid van de onzienlijke Schepper. 
Rom. 1:20; Hebr. 11:3) Job zegt: Vraag het aan de beesten, de vogels, hetgeen uit de aarde opkomt en de vissen 

en zij zullen u een belangrijke les leren: “Wie weet niet uit al deze, dat de hand des HEEREN dit doet 

(of: gemaakt heeft)," Job 12:7-9  

 

Bij de bestudering van de natuur (flora en fauna) maken wij gebruik van informatie uit de biologie, maar 

wij plaatsen die in het licht van de Bijbel. Het Woord der waarheid leert ons over de Schepper en Zijn 

schepselen. Bekende voorbeelden zijn: de seizoenen (herfst, winter, lente en zomer) als uitbeelding van 

dood en opstanding; het centrale thema in de Bijbel! Geboorte als uitbeelding van de wedergeboorte. Joh. 

3 De duif  als lichamelijke gedaante van de Heilige Geest. Luk. 3:22 De metamorfose van ei, rups, cocon 

naar vlinder als illustratie van de wedergeboorte en verandering van de gelovige. Eerst inwendig Rom. 

8:29, maar tenslotte ook uitwendig. Fil. 3:21; 1Joh. 3:2 Er zijn pracht-dragende vlinders en minder mooie 

vlinders. Straks zijn er gelovigen, die bekleed zullen zijn met heerlijkheid (loon) en zij, die geen of 

weinig loon zullen hebben, maar behouden zijn als door vuur heen. 1Kor. 3:12-14  

 

Omdat we in een dualistische wereld leven (een wereld met twee kanten, zoals licht tegenover duisternis, 

goed tegenover kwaad), zijn er schepselen die een positieve en/of een negatieve kant hebben. De leeuw 

is een type van Christus als de Leeuw uit de stam van Juda Openb. 5:5, maar ook van de satan, die rondgaat 

als een briesende leeuw. 1Petr. 5:9 De leeuw staat in het algemeen voor koningschap en kracht. De 

verhoogde slang is een beeld van de Zoon des mensen die verhoogd is tot Gods rechterhand. Joh. 3:14 De 

oude slang is de duivel. Openb. 12:9 De slang beeldt de koning van de stoffelijke wereld uit. Wij vragen ons 

bij de bestudering van de natuur af, waarom God het zó gemaakt heeft, welke geestelijke waarheden we 

eruit kunnen leren.   

 

Enkele voorbeelden uit de natuur:  

1) Een uitgesproken negatief voorbeeld is de KAMELEON, een geschubde hagedis. Hij is type van 

de satan en zijn onderdanen.  

*  Hij wordt genoemd in Lev. 11:30 (NBG-vertaling). Het Hebreeuwse woord ervoor betekent: 

verwoesting. De STV-vertaling vertaalt het met ‘mol’; die brengt ook verwoesting door het 

omwroeten van de grond. Satan brengt verderf en verwoesting want hij heeft het geweld des 

doods. Hebr. 2:14 



*  Op zijn kop staat vaak een kam met 0-4 hoorns, als uitbeelding van koningschap. Satan wordt 

aangeduid als de koning van Babel (Jes. 14) en van Tyrus (Eze. 28); hij is de overste dezer wereld Joh. 

14:30, de god dezer eeuw. 2Kor. 4:4  

*  Hij past zich aan de omgeving aan en verandert snel van kleur om niet op te vallen. De Bijbel 

spreekt over valse apostelen die zich veranderen in apostelen van Christus. De satan zelf verandert 

zich in een engel des lichts. 2Kor. 11:13-15   

*  Beide ogen zijn in alle richtingen wendbaar; ook onafhankelijk van elkaar. Hij houdt alles in de 

gaten. Het is de overste dezer wereld, die zijn territorium voortdurend overziet, op zoek naar een 

mogelijk slachtoffer.  

*  De kameleon is een dagdier, maar hij vermijdt het directe zonlicht (verblijft in de schaduw). Satan 

verdraagt het licht (van Gods Woord) niet; hij houdt zich bezig met de werken der duisternis. Ef. 

5:11-13; Joh. 3:19,20 

*  Het dier heeft poten met tenen en nagels, vergroeid in groepjes van 2 en 3 (voorpoten: 2 naar 

buiten, 3 naar binnen; achterpoten: 2 naar binnen, 3 naar buiten). Het getal 2 & 3 (in negatieve 

zin) staat voor oordeel, verderf 2Kon. 19:32,33, verloochenen Mark. 14:30,32 en verdeeldheid. Luk. 12:52 Dit 

zijn ook kenmerken van de werking van satan.  

*  Zijn tong is als soort katapult gebouwd, met aan het einde een knotsachtige, kleverige verdikking. 

Een prooi wordt daarmee geraakt en bliksemsnel naar binnen gehaald. Dit zijn voornamelijk 

insekten (vlinders!), kleinere zoogdieren en vogeltjes. Satan gaat rond (als een briesende leeuw) 

zoekende wie hij zou mogen verslinden. 1Petr. 5:8 De werking van de boze kunnen we weerstaan 

door het aandoen van de gehele wapenrusting Gods. Ef. 6:10 e.v. Onderwerpt u dan Gode; wederstaat 

de duivel, en hij zal van u vlieden. Jak. 4:7 

 

2)  Een zeer positieve betekenis heeft de EGEL. 

*  Het woord egel verwijst naar het Hebreeuwse: `egool = rond, rollen. De egel maakt zich rond, 

rolt zich op en is aan alle kanten beschermd door zijn stekels. Rond zijn (een cirkel) is een type 

van de eeuwigheid; zoals een ring oneindig is (geen begin en einde heeft). Daardoor is de egel 

onaantastbaar voor vijanden (o.a. vos (sluw): type van een valse profeet: Eze. 13:4). Een gelovige is 

veilig in de Heer; heeft eeuwig leven. Kol. 3:3 zegt, dat ons leven is met Christus verborgen is in 

God.  

*  De egel is immuun voor de beet van de adder; hij wordt hooguit ziek, maar sterft niet. Een adder 

als type van oude slang (de satan: Openb. 12:9). De gelovige behoort Christus toe. Hij kan last hebben 

van de werking van de boze, maar die kan worden weerstaan door geloof in het Woord. 1Petr. 5:9 Er 

is geen verlies van eeuwig leven. 

*  Een egel heeft een scherp gehoor. Rom. 10:17: Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door 

het Woord Gods.  

*  Zijn gezicht is minder scherp. De gelovige wandelt niet door aanschouwen, maar door geloof. 2Kor. 

5:7 

*  Heeft een scherp reukvermogen. 2Kor. 2:14-17: De reuk van Christus, de reuk Zijner kennis is 

een reuk des levens ten leven voor de gelovigen.  

*  Als een egel een bepaalde substantie voor het eerst tegenkomt, belikt hij deze intensief; zijn bek 

komt dan vol te zitten met schuimig speeksel. Daar is geen wetenschappelijke verklaring voor 

gevonden. De gelovige beproeft de geesten of zij uit God zijn. 1Joh. 4:1 Speeksel (mondwater) is 

een beeld van het Woord. Nieuwe leringen zouden we toetsen aan Gods Woord. (vgl. Hand. 17:11)  

*  's Nachts likken zij aan de spenen van een koe om melk te drinken. Melk geeft de eerste beginselen 

van de leer van Christus aan. Hebr. 5:13-6:1 “Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de 

redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen. 1Petr. 2:2  

*  Een ander raadsel voor de biologische wetenschap: Egels dragen soms vruchten op hun stekels 

mee. Verklaring: Gelovigen zouden vrucht dragen. Joh. 15:16  Joh. 15:8 zegt:  “Hierin is Mijn Vader 

verheerlijkt indien gij veel vrucht draagt.”  

 

3) Een andere negatieve illustratie is de NAAKTSLAK. In Ps. 58:9 staat: “Laat hem (de goddeloze, 

de leugenspreker: vs. 4) henengaan, als een smeltende slak; ...”  

*  De slak is een beeld van de goddeloze; hij wordt naakt geboren en gaat naakt heen en zal ook 

naakt voor God staan.  



*  Het woord voor slak is ‘shawloel’; dat wordt vertaald met: ‘terugkeer naar de nacht’. De nacht 

staat voor de (werken der) duisternis. Joh. 3:19,20; Rom. 13:12 

*  Zij kunnen grote schade aanrichten in groentekwekerijen en ze vreten de planten in de tuin 

compleet kaal. Een goddeloze, die een spoor van verwoesting nalaat. Rom. 3:16 (vernieling en 

ellendigheid is in hun wegen). 

*  Ze hebben goede tastzintuigen (in de duisternis). Job 12:25 (Zij tasten in de duisternis, waar geen 

licht is; en Hij doet hen dwalen, als een dronkaard). 

*  Slakken lossen op door er zout op te doen. Zout is hier een beeld van de oordelende werking van 

het Woord van God. Ps. 107:34 Gods Woord veroordeelt de zondaar. Joh. 3:18 zegt: “... die niet 

gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam des eniggeboren Zoons 

van God.” De weg der goddelozen zal vergaan. Ps. 1:6 Nog een weinig en de goddeloze zal er niet 

zijn; hij zal uitgeroeid worden. Ps. 37:10,34 

 

4)  Een andere positieve betekenis wordt door de ZONNEBLOEM weergegeven. 

*  De zonnebloem is een beeld van de gelovige (in het bijzonder van de Gemeente). 

* Deze bloem keert zich naar de zon; staat het liefst in de volle zon. De gelovige is gericht op God. 

Die Licht is. 1Joh. 1:5  God de HEERE is een Zon en Schild voor de gelovigen. Ps. 84:12 

*  Gele blaadjes: geel is de derde kleur van de regenboog en staat voor de belofte (Abram: derde 

bedeling der belofte).  De belofte van de Geest, die zou komen. De gelovige heeft die Geest 

reeds ontvangen Gal. 3:14; Ef. 1:13 

*  De zaadjes leveren zonnebloemolie. (Olijf)olie is een beeld van de Heilige Geest. Olie om te 

zalven tot  

koning, priester. Wij zijn gezalfd (2Kor. 1:21,22) tot priesters en koningen (Openb. 1:6) naar de ordening 

van Melchizedek. 

*  Heeft vochtrijke grond nodig voor de groei. Water, nl. het levende Woord (Ef. 5:26), bevordert onze 

geestelijke groei. 

*  Ze staan meestal in groepen. Gelovigen maken deel uit van gemeenten.  

*  Is één van de hoogste bloemen in de wereld (tot ca. 4 m). De gelovige van de Gemeente heeft de 

hoogste positie. Hij is met Christus gezet in de hemel. Ef. 2:6  

 

Het is dus niet verwonderlijk, dat de gelovige psalmist in Ps. 104 lovend spreekt over Gods heerlijkheid 

in de schepping. Zijn lofprijzing luidt: “Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met 

wijsheid ge-maakt, het aardrijk is vol van Uw goederen.” Ps. 104:24 Wij beamen dit van harte en zingen 

dan (Joh. de Heer, lied 886):  

 

 "O God, als oog en oor 't aanbidd'lijk wonder vernemen van Uw werken zonder tal. 

 Der sterren pracht, het dreunen van de donder, Uw kracht en heerlijkheid in 't gans heelal. 

 Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil. Hoe groot zijt Gij, Hoe groot zijt Gij!" (bis) 

 


