
Jezus zelf verwijst ernaar in zijn dispuut 

met de Farizeeën (Mc. 10, 1-12): Hij 

baseert zich niet op menselijke wetten en 

regels, maar op de scheppingsorde. 

Net zoals man en vrouw vullen ook die 

twee scheppingsverhalen in de Bijbel 

elkaar aan; we moeten ze niet tegenover 

elkaar stellen, maar ze samen nemen. 

Hoe verschillend ze qua stijl, beelden en 

theologisch concept ook zijn, op hoofdlij-

nen is de strekking dezelfde: de schep-

ping is het initiatief, het liefdeswerk van 

de soevereine God die de mens in zijn 

heilsplan betrekt en hem een sleutelrol 

toekent. Die overtuiging vinden we terug 

in de woorden van psalmist: “Ach, wat is 

de mens dan, dat Gij naar hem omziet 

(…)? Niet veel minder dan een engel hebt 

Gij hem geschapen, (…) heel uw schep-

ping aan hem onderworpen, alles aan zijn 

voeten neergelegd.” (Ps 8, 5-7) Wat is de 

mens? Het antwoord van de Bijbel luidt: 

degene die door God gewild en bemind 

is, geschapen voor het geluk dat erin 

bestaat die liefde te delen met de ander 

die ons gegeven is.
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niet aan het diepe verlangen van de mens 

naar een partner die op hem gelijkt en bij 

hem past. Daarop creëert God de vrouw: 

Hij brengt daartoe de mens in slaap en 

neemt een rib uit hem weg, waaruit Hij 

de vrouw vormt. Op deze wijze wordt 

duidelijk dat man en vrouw in wezen één 

zijn; voortaan heeft de mens een ander 

met wie hij zijn leven kan delen, maar die 

ander - in wie hij zichzelf mag herkennen 

maar die toch niet identiek is - hoort ten 

diepste bij hem en was van den beginne 

met hem verbonden. Vandaar de voor ons 

merkwaardige benaming van de vrouw 

als Adam vol vreugde uitroept: “Mannin 

zal zij heten want uit een man is zij geno-

men” - de vrouw (Hebreeuws: ishah) komt 

voort uit de man (ish). Hiermee wordt tot 

uitdrukking gebracht dat de mens funda-

menteel een relationeel wezen is, gericht 

op de ander. Het vers 24 onderstreept 

dat: doordat de man zich in liefde met zijn 

vrouw verbindt wordt de oorspronkelijke 

eenheid hersteld en vindt de mens het 

geluk waartoe hij bestemd is; bovendien 

krijgt hij op die wijze actief deel aan de 

schepping, in zoverre uit die liefde nako-

melingen geboren worden. Niet voor niets 

citeert Paulus dit vers in zijn beschouwing 

over het huwelijk (Ef. 5, 31), maar ook 

Eigenlijk opent de Bijbel met twee schep-

pingsverhalen - twee manieren van 

beschouwen en presenteren, elk met 

eigen aspecten en accenten. Het eer-

ste scheppingsverhaal is het bekendst; 

het wordt onder meer gelezen in de 

Paaswake. Het is ook het jongste van de 

twee en het toont God als Degene die 

door de kracht van zijn Woord alles tot 

stand brengt, met als ‘bekroning’ op de 

zesde dag de mens, door God geschapen 

als zijn beeld, man en vrouw. 

In het tweede hoofdstuk van Genesis 

vinden we een ander, ouder scheppings-

verhaal. Daarin boetseert God, als ware 

Hij een pottenbakker, de mens (Adam) 

uit aarde (‘adamah in het Hebreeuws) en 

blaast hem vervolgens de levensadem in. 

Die eerste mens is aanvankelijk alleen, 

maar God ziet dat dat niet goed is, dat 

de mens zo niet gelukkig is; Hij besluit 

“een hulp voor hem te maken die bij hem 

past”. Onder ‘hulp’ moet niet zozeer een 

medewerker verstaan worden als wel een 

metgezel. In eerste instantie maakt God 

dan de dieren en Hij vertrouwt het aan de 

mens toe om ze van een naam te voor-

zien; zo wordt de mens betrokken bij de 

schepping. In al hun pracht en verschei-

denheid echter beantwoorden de dieren 

De Bijbel biedt ons geen wetenschappelijk 
model, geen theorie die ten doel heeft te 
verklaren hoe bepaalde biologische of astro-
fysische fenomenen samenhangen. Toch for-
muleert diezelfde Schrift zinvolle antwoorden 
op de grote vragen die we als mensen kunnen 
stellen omtrent het leven in het algemeen en 
ons eigen leven in het bijzonder. Het schep-
pingsverhaal, waarmee het eerste bijbelboek 
Genesis begint, wil zo’n antwoord zijn met 
betrekking tot de oorsprong van ons bestaan. 

Gedachten bij Gen. 2, 18-24 (eerste lezing 27ste 
zondag door het jaar B)

De ander 
ons gegeven De schepping van Eva". Michelangelo Buonarotti (1509-

1510). Sixtijnse kapel in Vaticaanstad.

Kinderen 
      nemen 
Sint-Janscentrum
   over
Sinds een paar jaar vullen vrolijke kinderstemmen en 
trompetklanken op de eerste zaterdag van oktober 
de gangen en de tuin van het Sint-Janscentrum. Dan 
zet het seminarie zijn deuren open voor het jaarlijkse 
evenement van ‘Kinderen bidden voor kinderen’.

En zaterdag 6 oktober 2012 is het 
alweer zover: Alle kinderen uit de 
regio zijn uitgenodigd om kaarten 
te maken en samen te bidden voor 
kinderen die ziek zijn. “Al vanaf het 
begin was rector de Rycke positief over 
het initiatief en heeft hij het van harte 
gesteund”, vertelt initiatiefneemster 
Marjolein Heijs, “waarvoor we hem 
natuurlijk zeer dankbaar zijn.”

Marjolein legt enthousiast uit hoe 
de middag in elkaar steekt. “Vanaf 
14.30 uur zijn we dus welkom op het 
Sint-Janscentrum. Daar kleuren de 
kinderen kaarten voor zieke kinderen 
van wie we bij Kinderen bidden voor 
Kinderen de naam hebben door-
gekregen. Ze tekenen er van alles 
op: van prachtige vlindertuinen tot 
onderzeeërs, van een kerktoren tot 
een dinosaurus.” Via de kaart wordt 
de stap naar het bidden voor het zieke 
kind heel makkelijk gemaakt. Op de 
kaart staat namelijk “God kent elk 

kind, jou ook. Hij luistert graag als iemand 
bidt. Daarom doe ik dat speciaal voor jou!” 
Marjolein Heijs: “Het is goed om te bid-
den voor iemand die het moeilijk heeft. Al 
eeuwenlang ervaren mensen de kracht van 
het gebed. Toch krijgen veel kinderen dit in 
deze tijd niet meer mee. Via deze middag 
laten we kinderen op een kindvriendelijke 
manier kennis maken met het gebed op 
voorspraak van Maria.”

Na het kaarten maken, maken de kinderen 
en de jeugdleden van harmonie St. Cecilia 
uit Rosmalen zich in de tuin van het Sint-
Janscentrum klaar om in processie naar 
de Sint-Jan te trekken. “Afgelopen jaar 
bleven veel mensen staan kijken toen we 
langskwamen, sommigen prevelden een 
Weesgegroetje mee en er sloten ook nog 
spontaan moeders met kinderen aan.” In de 
Sint-Jan nemen kinderen, ouders, de har-
monie en wie er verder bij wil zijn, plaats 
in de Mariakapel. “Door alle verschillende 
onderdelen blijven kinderen aandachtig: we 
zingen samen, zetten kaarsen en bloemen 

neer bij Maria, luisteren naar een korte 
uitleg bij elk geheim van de rozenkrans 
en bidden samen, onder leiding van een 
priester, de kinderrozenkrans. Daarbij 
bidden we vijf keer drie Weesgegroeten 
in plaats van vijf keer tien. De priester 
nodigt de kinderen ook uit thuis verder 
te gaan met het bidden - al is het maar 
één Weesgegroetje per dag - voor het 
zieke kind(eren), voor wie ze een kaart 
hebben gemaakt.”
 
Kom	op	6	oktober	om	14.30	uur	naar	het	

Sint-janscentrum	en	doe	mee.	De	middag	

is	gratis	en	(groot)ouders	zijn	natuurlijk	

ook	van	harte	welkom.

Wil	je	meer	weten	over	alle	acties	van	

Kinderen	bidden	voor	kinderen	of	mis-

schien	wel	meehelpen,	kijk	op:	

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl	

Yvonne	Koopman-Snep
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