
De schepping verzoend met God 

	  
In het begin was het Woord 
het Woord was bij God en het Woord was God.   
Alles is door Jezus ontstaan 
en zonder Hem is niets ontstaan van wat bestaat.  Johannes 1: 1 – 3; 
          Kolossenzen 1: 15 - 17 

Hij heeft de wereld door zijn macht gemaakt, 
Hij grondvestte de aarde met wijsheid, 
en met inzicht spreidde Hij de hemelen uit. Spreuken 3: 19; 

Psalm 136: 1 - 9 

God keek naar alles wat Hij had gemaakt 
en zag dat het goed was. Genesis 1: 9, 10, 

12, 18, 21, 25 

God sprak: Laten wij mensen maken die 
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; 
zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee 
en de vogels van de hemel 
en over alles wat op aarde rondkruipt.    Genesis 1: 26 
 
En God zegende hen.       Genesis 1: 28 
 
Toen kwam hun val.  Genesis 3: 6 
 
De mensheid ging kapot door de zonde     

en raakte vervreemd van de Schepper en zijn schepping.  Genesis 3: 8, 16 – 19 
          Hosea 4: 1 - 3 
          Romeinen 5: 12 

Maar God had de wereld zo lief 
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven    Johannes 3: 16 
 
om door Hem alles met zich te verzoenen 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.  Kolossenzen 1: 18 - 20 

 
Gods schepping en Gods verlossing 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
want de Vader heeft beide door de Zoon gedaan.   Romeinen 11: 36 

 
Het geheimenis van God dat eeuwenlang verborgen is gebleven, 
is nu geopenbaard aan Gods heiligen.   Efeziërs 3: 4-6; 

  Kolossenzen 1: 26 



 
Hij heeft ons de bediening van verzoening gegeven.  Kolossenzen 1: 27 - 29 

2 Korintiërs 5: 17 - 20 

Staan wij passief aan de zijlijn? 
Als toevallige toeschouwers van Gods grote werken? 
 
Of staan we op als kinderen van God    Romeinen 8: 14 - 16 

en getuigen we van het goede nieuws voor heel de schepping?  
 
Want de schepping ziet er reikhalzend naar uit 
dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.   Romeinen 8: 19 
  
De schepping heeft hoop gekregen, 
omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd 
uit de slavernij van de vergankelijkheid 
en zal delen in de vrijheid en luister 
die Gods kinderen geschonken wordt.    Romeinen 8: 20 - 21 

 
 
All Things reconciled – @ A Rocha USA 
Vertaling en bewerking: Embert Messelink (A Rocha Nederland) en Ronald Westerbeek, 
bij het gemeenteproject Feest van het Koninkrijk (2016) 

 

 


