Wie goed naar de natuur kijkt, komt God overal tegen. De
schoonheid van een zonsondergang. De paardenbloem die
de wind zijn zaadjes laat verspreiden. Bomen die stevig staan
omdat ze ondergronds hun wortels met elkaar verweven
hebben. Een specht die een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen laat zien als hij meent de ideale plek voor
zijn nest gevonden te hebben. In al deze dingen kunnen we
lessen en verborgen boodschappen van God vinden.
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De scheppping juicht

Al sinds ze een jong meisje was, zoekt Francine Rivers naar
inspiratie in de natuur. De schepping juicht is een verzameling
van haar mooiste waarnemingen, aangevuld met liederen,
citaten, overpeinzingen en opdrachten. Een boek dat je met
nieuwe ogen laat kijken naar de natuur om je heen. Laat je
inspireren en geniet van al het moois dat Zijn schepping te
bieden heeft!

FRANCINE RIVERS

Zijn liefde vooor jou is grooots en onuitputttelijk.
Het bewijs zie je overal om je heeen.
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Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam,
breng hem eer en lof.
Psalm 66:1-2
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INLEIDING
De Bijbel zegt: ‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er
is niets waardoor [wij] te verontschuldigen zijn’ (Romeinen 1:20).
Alles wat God geschapen heeft, is prachtig om te zien. En als we
goed kijken, kunnen we ook iets leren van onze observaties.
De schrijvers van de Bijbel gebruikten alle aspecten van de
natuur om hun lessen te onderbouwen: van planten tot dieren
en van reptielen tot insecten. Koning David gebruikte in zijn
beeldspraak schapen en weiden. Salomo schreef spreuken over
mussen en honden, varkens en adders, mieren, klipdassen,
sprinkhanen en hagedissen. De profeten waarschuwden dat God
de regen kon stopzetten en voor klimaatverandering kon zorgen. Toen Jezus op aarde was, sprak Hij over tarwe en onkruid,
het mosterdzaadje, een parel, zaden en de akker.
God is een kunstenaar, en de aarde en hemel vormen Zijn
schildersdoek. Van de microscopische complexiteit van een
atoom tot het immense, uitdijende heelal met nevels, zwarte
gaten en sterrenstelsels laat God Zijn macht en majesteit zien,
Zijn oog voor detail, en Zijn grote en onfeilbare liefde voor ons.
Jezus zei dat als de mensen Hem niet zouden eren, ‘dan zouden
de stenen het uitschreeuwen’ (Lucas 19:40).
Toen ik nog een meisje was, gingen we met het hele gezin
vaak op reis en kampeerden we midden in Gods schepping, die
we volop verkenden. Datzelfde heb ik ook geprobeerd te doen
met mijn eigen kinderen. Het zit in mijn DNA. Het idee om in
mijn boek te laten zien hoe de schepping juicht tot eer van God
komt dus recht uit mijn hart. Toen ik er eenmaal aan begonnen
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was, móest ik Hem wel prijzen, omdat het werk van Zijn handen
zo divers is en zo oogstrelend. Ik zocht naar lessen en verborgen
boodschappen bij de talloze dieren, planten, reptielen en insecten die God gemaakt heeft. Nu heb ik het voorrecht om een paar
van mijn waarnemingen met je te mogen delen.
Ik had al vaak met het idee gespeeld om een dagboekje te
schrijven, maar ik wist dat ik meer wilde bieden dan mijn eigen
beperkte blik en persoonlijke inzichten. Uitgeverij Tyndale was
zo vriendelijk om me in contact te brengen met Karin Buursma,
die mijn teksten heeft aangevuld met liederen, citaten, overpeinzingen en manieren om dicht bij God te komen.
Het schilderij is niet de schilder, maar de passie in het hart
van de kunstenaar wordt wel zichtbaar door zijn werk. Karin
en ik hopen dat dit boek je zal aanmoedigen om te kijken naar
de wereld die God gemaakt heeft en te zoeken naar de subtiele
boodschappen die jouw liefde voor Hem, en je verlangen om
dichter bij Hem te leven, zullen stimuleren. Kom dus dichterbij,
kijk eens goed naar de geheime schat, en zoek naar Hem. Welke
lessen kan God hebben gelegd in de planten, dieren, levensfasen en kenmerken van Zijn immense, complexe en wonderbaarlijke schepping? Van de diepste zee tot de uitersten van
het heelal zijn er talloze zegeningen die God je aanbiedt. Vraag
de Heilige Geest om je ogen, oren en hart te openen, zodat je
ontvangt wat God je wil geven.
Geniet!

Francine Rivers
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TROUW BIJ DAG EN BIJ NACHT
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!
Klaagliederen 3:22-23

Mijn man Rick en ik zijn vroege vogels, en we worden dan ook
vaak getrakteerd op de zonsopkomst die zijn warme gloed
langs de horizon werpt. Nu de dagen kort zijn, gaan de avonden
alweer snel gepaard met mooie zonsondergangen. Elke winter
weer, als onze eik door windvlagen is ontdaan van zijn brede
bladeren, zijn we vanaf onze veranda getuige van al die pracht.
Kleuren, zo veel kleuren. De zonsopkomst laat vaak tinten roze
zien, en lavendel en zachtgeel, die plaatsmaken voor lichtblauw,
boven een zee van witte katoenen wolken. Tegen vijven gaat de
zon weer onder. Op een avond was de lucht gloeiend rood met
strepen vurig oranje en goud. Op een andere avond werden de
wolken eerst lavendel en roze, en vervolgens paars. Toen de zon
weg was, werd de lucht indigo, en daarna zwart, met diamantstof
dat was uitgestrooid over het schildersdoek van de hemel.
Zonsopkomst, zonsondergang. Allebei zo indrukwekkend.
Iedere dag is anders, uniek, rijk aan allerlei kleuren, met strepen
ragfijne wolken die elke minuut veranderen van vorm en kleur:
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allemaal gemaakt door de Kunstenaar, en wij kijken vol ontzag
toe.
Ik ben deze momenten van onvoorstelbare schoonheid gaan
zien als Gods dagelijkse begroeting, die mij eraan herinnert dat
Hij van ons houdt en er altijd bij is. We staan er nooit alleen
voor. We kunnen altijd met Hem praten, dag en nacht. De zonsopkomst is Gods ‘goedemorgen’. Ik kan me verheugen op de
dag, als ik weet dat Hij me zal leiden en beschermen. Zoals de
Bijbel zegt: ‘Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden.’ Wat een
fantastische belofte! De fouten die je gisteren gemaakt hebt, blijven je niet achtervolgen. Vandaag is een nieuw begin, en God
kan mijn ogen openen voor nieuwe vrienden, mogelijkheden en
kansen.
En dan, ’s avonds, als de zon in al zijn glorie ondergaat, verzekert Gods ‘slaap lekker’ me ervan dat ik in Zijn hand ben en in
Zijn hart, en dat Hij ’s nachts over me waakt. Of het nu ochtend
is, avond, of in de duisterste uithoek van de nacht, Hij neemt
nooit vrijaf.
Nadenken
Wat betekent het dat Gods weldaden elke dag nieuw zijn, ofwel
dat Hij dagelijks nieuwe weldaden schenkt? Hoe kun je vrede
ervaren als je tijdens je dagelijkse bezigheden weer terugdenkt
aan Gods trouwe aanwezigheid en bescherming?
Toepassen
Probeer deze week ten minste één zonsopkomst en zonsondergang mee te maken en observeer de ongelooflijke schoonheid
van onze Schepper. Kies elke ochtend een Bijbelgedeelte uit om
te lezen en elke avond een ander gedeelte (zoals Klaagliederen
3:22-23 in de ochtend en Psalm 121 in de avond). Laat die
waarheden over Gods aanwezigheid, genade en liefdevolle
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Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen,
al onze dagen.
Psalm 90:14
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Veel strijd, gevaar en tegenstand,
heb ik al ondergaan;
maar door genade sta ik hier,
en kom ik veilig aan.
Amazing Grace

bescherming je geest vervullen en je gedachten beïnvloeden
gedurende de dag en de nacht.
Bij God komen
God, ik ben U dankbaar voor Uw prachtige zonsopkomsten
en zonsondergangen, die me doen denken aan Uw liefde en
Uw aanwezigheid. Dank U dat Uw weldaden elke dag opnieuw
beginnen. Uw vergeving laat me elke ochtend opnieuw beginnen, klaar om te zien wat U voor me bedacht hebt. ’s Avonds, als
ik ga slapen, mag ik rusten in de wetenschap dat U de hele dag
bij me bent geweest en over me zal blijven waken.
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GEBED LEIDT TOT VREDE
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig
hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten
in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7

Winston Churchill zei het al: ‘Geef nooit op. Geef nooit op.
Nooit, nooit, nooit, nooit.’ Het moet die oproep wel zijn waar de
spechten in onze wijk gehoor aan hebben gegeven. Er zijn erbij
die hebben besloten dat de luchtroosters onder onze overkapping de perfecte plek vormen voor een nieuwe woonruimte. Op
een keer hadden we te maken met zo’n lastpakje dat inderdaad
probeerde de toegang naar onze zolder wat uit te breiden. Hij
slaagde er zelfs in door het draadgaas heen te komen en wat
isolatiemateriaal naar buiten te pulken.
We werden ons eigenlijk pas bewust van zijn drukke bezigheden toen hij het besluit had genomen om zijn mitrailleursnavel
in onze slaapkamermuur te zetten. Ik sprong van de hometrainer en bonkte met beide vuisten op de muur. Stilte. Maar liefst
een hele minuut. Maar nog voordat ik op de fiets kon stappen,
ging hij weer verder. Deze keer rende ik de kamer uit, de trap af,
en door de achterdeur naar buiten. Hij fladderde kalmpjes weg
en nam een pauze in de eik onder aan de heuvel. Ik wist dat hij
zat te grijnzen; dat voelde ik gewoon. Ik ging weer naar binnen.
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Maar tegen de tijd dat ik de slaapkamer had bereikt, zat hij
alweer op de muur, zich waarschijnlijk te verkneukelen.
Zo veel doorzettingsvermogen!
Hij doet me denken aan de zorgen die rikketik-tik-tik in mijn
hoofd kunnen hameren, meestal ’s avonds laat. De twijfels en
angsten drijven naar binnen, en ik probeer rikketik-tik-tik de een
of andere oplossing te bedenken. En dan schiet het me weer
te binnen: God is God, en ik dus niet. Wat inhoudt dat ik een
knoop heb door te hakken: blijven rikketik-tik-tikken, of loslaten
en God laten werken.
We belden Stan op, onze vaste aannemer, die vervolgens Alan
eropuit stuurde om hem de gaten van de specht te laten afdekken met metalen luchtroosters. Als wij merken dat we zelf onze
eigen gaten boren door onze continue zorgen, kunnen wij die
kwetsbare plekken afdekken met gebed. Want gebed stuurt onze
denkprocessen in een andere richting en het zorgt ervoor dat we
gericht blijven op Jezus. En in Filippenzen 4 doet God ons deze
belofte: als we onze zorgen loslaten en in plaats daarvan gaan
bidden, zal Hij ons vrede geven. Vrede die verder gaat dan we
ons zelfs maar kunnen voorstellen. Zijn vrede zal onze harten en
gedachten beschermen tegen de angsten die net zo hardnekkig
kunnen zijn als een specht.
De specht liet de moed trouwens niet zakken en begon
gewoon aan de overkant van de straat verder te boren, maar dan
in de telefoonpaal. Dat herinnerde me er nog eens goed aan dat

‘Bezorgdheid is als een schommelstoel: het geeft je
iets te doen, maar je komt geen meter verder.’
Erma Bombeck
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ik toegewijd moet blijven bidden om te voorkomen dat mijn
zorgen opnieuw de kop opsteken en een nestje bouwen in mijn
hoofd.
Nadenken
Door welke zorgen lukt het je niet om te rusten in de vrede van
God? Ga een paar minuten naar buiten (of kijk door een raam
als het je te nat is of te koud). Zoek naar bewijs van Gods aanwezigheid en Zijn liefdevolle zorg voor de natuur, en laat tot je
doordringen dat Hij op dezelfde manier voor jou zorgt.
Toepassen
Lees deze week Filippenzen 4:6-7 nog eens. Ben je onrustig en
bang, maak dan de keuze om niet gericht te zijn op je bezorgdheid, maar op gebed; niet meer op de angst, maar op de vrede
van God.
Bij God komen
God, het is zo makkelijk om me te laten meeslepen door getob.
Als mijn angsten door mijn hoofd razen, help me dan om alles
niet zelf te willen oplossen. Leer me om me in gebed op U te
richten, erop te vertrouwen dat U het overziet, en Uw vrede over
me te laten heersen.
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De Heer zal
zijn volk sterk
maken, hij zal
zijn volk vrede geven.
Psalm 29:11
(Bijbel in gewone taal)
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DE RIJKGESCHAKEERDE
SCHEPPING
God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad
erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort:
allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten
droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Genesis 1:11-12

Ik vind het heerlijk om bij onze plaatselijke kruidenier langs de
versafdeling te lopen en alle appels daar te bekijken: Golden
Delicious, Red Delicious, Granny Smith, Gala, Braeburn, Fuji; al
die verschillende kleuren, en zo mooi. Wist je dat er in de wereld
wel 7500 verschillende soorten appels zijn?
Appels zijn eigenlijk heel bijzonder.
Elk zaadje in een appel bevat de genetische instructies voor
een complete nieuwe, andere appelboom. Het gaat misschien
tegen je intuïtie in, maar als je de zaadjes van een Honeycrisp in
de aarde plant, zal de boom die daaruit groeit geen Honeycrisps
opleveren. De vruchten ervan kunnen klein zijn, maar ook groot,
wrang of zoet, knapperig of zacht. Er is maar één manier om
een specifiek ras te vermenigvuldigen: daarvoor moet je een tak
ervan enten in een andere boom. Deze extreme veranderlijkheid

18
BW De Schepping Juicht 130x200 e.indd 18

20/08/2020 16:59

‘Altijd als ik onderweg ben of in de natuur, word
ik bevangen door het acute besef dat ik links en
rechts word geconfronteerd met het meesterlijke
vakmanschap van mijn Vader. Het is alsof iedere
boom, rots, rivier, bloem, berg, vogel en grasspriet een
stempel draagt waarop staat: “Gemaakt door God.”’
Phillip Keller

wordt ‘heterozygositeit’ genoemd, en door dat aspect van
appels zijn appelbomen in staat zich overal thuis te voelen, van
Californië tot Nieuw-Zeeland of Kazachstan. Ook ieder mens is
uniek, omdat wij ook heterozygoot zijn.
Appels ruiken en smaken niet alleen heel lekker, ze zijn ook
een van de vele wonderen van de schepping van God. Letterlijk
elke appelboom die opgroeit uit een zaadje, levert appels op die
anders zijn in kleur, geur en smaak dan alle andere appels. In
de loop van de tijd hebben mensen een paar favorieten gekozen
uit Gods enorme aanbod, en hebben ze die bomen geënt om ze
te vermenigvuldigen. Nu weten we waar we aan toe zijn. Geen
verrassingen, alsjeblieft.
God werkt op een heel andere manier. Hij houdt van de
variatie aan appels en aan mensen. In Psalm 104 roept de
psalmist uit: ‘Heer, wat hebt u veel gemaakt, en wat is alles
prachtig!’ (vers 24, Bijbel in gewone taal) Het scheppingsverhaal
in Genesis 1 vertelt hoeveel planten en schepsels God maakte:
allerlei gewassen en dieren, om het nog maar niet eens te
hebben over de vogels in de lucht en wezens in de zee. Hij had

19
BW De Schepping Juicht 130x200 e.indd 19

20/08/2020 16:59

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
Psalm 104:24-25
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ook een veel simpelere natuur kunnen scheppen, maar in plaats
daarvan maakte Hij er een die overloopt van kleur, afwisseling
en originaliteit. En de mensen schiep Hij met al net zo veel
gevarieerdheid. Onze cultuur vertelt ons dan misschien wel
dat we alleen maar aantrekkelijk zijn als we er op een bepaalde
manier uitzien, dat we alleen maar aardig gevonden worden
als we ons op een bepaalde manier gedragen, en dat we alleen
succesvol zijn als we bepaalde dingen bezitten; maar die saaie
eentonigheid is geen weerspiegeling van Gods ideaal. We
maken deel uit van Zijn prachtige, rijkgeschakeerde schepping,
en dat mogen we vieren.
Nadenken
Op welke manieren denk je dat onze cultuur eenvormigheid
aanmoedigt? Waarom? Hoe weerspiegelt variatie in uiterlijk,
attitude, talenten en persoonlijkheid het karakter van God?
Toepassen
Observeer deze week de verschillen in de mensen om je heen.
Heb je moeite met een van hun eigenschappen, of met een
eigenschap van jezelf? Vraag God om je te helpen de verbazingwekkende variatie in Zijn schepping te waarderen.
Bij God komen
God, soms voel ik de druk om te willen horen bij de mensen om
me heen. Dan lijkt het wel alsof er maar één goede manier is
om eruit te zien of me te gedragen. Ik ben zo dankbaar dat U de
wereld geschapen hebt met ontzettend veel variatie; veel meer
dan nodig was of nuttig, alleen maar voor Uw en ons plezier!
Help me om die variatie in mezelf en in anderen te waarderen,
en om me te verwonderen over de rijkdom van Uw creativiteit.

21
BW De Schepping Juicht 130x200 e.indd 21

20/08/2020 16:59

4

BESCHERMENDE VADER
De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden.
U hebt toch gezien hoe hij het in Egypte voor u opnam, en ook
in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u
gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die
u gegaan bent tot uw aankomst hier.
Deuteronomium 1:30-31

Een paar jaar geleden was ik aan het werk in onze voorraadschuur toen Rick me belde via de intercom om te zeggen dat
er achter het huis een moederkwartel liep met haar kleintjes. Ik
rende naar hem toe en vanuit de leveranciersingang keken we
toe hoe de kwartel in het gras achter het gebouw naar zaadjes en
insecten liep te pikken. De kuikens scharrelden om hun moeder
heen, zagen eruit als kleine propjes ongebleekt katoen en hadden geen idee van onze nieuwsgierigheid, maar ook niet van het
gevaar dat hen om de hoek wachtte.
Wij zagen namelijk ineens een kat die kwam aankruipen en ze
besloop. Toen Rick op het punt stond een vliegtuigonderdeel te
pakken om naar het roofdier te gooien, hoorden we allebei een
hoog getjilp dat ergens van boven onze hoofden afkomstig was.
Meteen spreidde de moederkwartel haar vleugels, vluchtten de
kuikentjes eronder, en liet ze zich op de grond zakken, bewegingloos. Zo beschermde ze haar kindjes met haar lijf, en zat ze
volmaakt gecamoufleerd in het gras. Wij keken stomverbaasd
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Toon mij de wonderen van uw trouw.
Wie bij u schuilen redt u van hun
tegenstanders, met uw machtige hand.
Behoed mij als de appel van uw oog,
verberg mij in de schaduw van uw vleugels.
Psalm 17:7-8
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Onder Zijn vleugels kan ik rustig schuilen;
al wordt het donker en buldert de wind,
Hij is betrouwbaar, bij Hem ben ik veilig;
Hij is mijn Redder en ik ben Zijn kind.
Under His Wings I Am Safely Abiding

toe. Toen verscheen uit het niets de vaderkwartel. Hij had op de
uitkijk gezeten op het dak naast ons, klaar om ieder gevaar te
signaleren. Hij stoof naar beneden. Bam! Geschrokken sprong
de kat achteruit. Het mannetje verdedigde zijn gezin nog een
keer, en de bange kat droop met de staart tussen de poten af.
We waren zojuist in levenden lijve getuige geweest van een
voorbeeld van hoe onze God is. Net als de vaderkwartel kijkt
Hij naar ons vanaf een hoge plek en ziet Hij alles wat er om ons
heen gebeurt. Hij waarschuwt ons als er gevaar dreigt en weet
hoe Hij moet strijden om ons te beschermen tegen het kwaad,
net zoals Hij dat deed voor de Israëlieten die het Beloofde Land
binnentraden. En God is ook onze schuilplaats, zoals de moederkwartel haar vleugels uitspreidde over haar kuikens. We
kunnen naar Hem toe rennen, en weten dat we veilig zijn in Zijn
nabijheid.
God houdt van ons met een eeuwige liefde, en Hij is ons
volledige vertrouwen waard. Als we dus horen dat Hij ons waarschuwt voor gevaar, moeten we snel en gehoorzaam handelen.
Zoals Psalm 17:8 zegt, zal Hij ons verbergen in de schaduw van
Zijn vleugels. Daar kunnen we vrij van angst verblijven, omdat
we weten dat Hij regeert.

24
BW De Schepping Juicht 130x200 e.indd 24

20/08/2020 16:59

Nadenken
Hoe heb je God jou of anderen weleens zien beschermen? Voor
welke gevaren zou Hij je nu kunnen waarschuwen? Hoe kun je
naar Hem toe gaan als het onheil komt?
Toepassen
Als je deze week in een spannende situatie terechtkomt, onthoud dan dat je leeft onder de bescherming van God. Ren dan
gelijk naar Hem toe voor bescherming.
Bij God komen
Here God, dank U dat U over mij waakt, dat U me waarschuwt
als er gevaar dreigt, en dat U me beschermt. Help me om nooit
te vergeten hoeveel U om me geeft. Ik vertrouw op U, God. Ik
wil naar U toe rennen als er onheil komt.
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Wie goed naar de natuur kijkt, komt God overal tegen. De
schoonheid van een zonsondergang. De paardenbloem die
de wind zijn zaadjes laat verspreiden. Bomen die stevig staan
omdat ze ondergronds hun wortels met elkaar verweven
hebben. Een specht die een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen laat zien als hij meent de ideale plek voor
zijn nest gevonden te hebben. In al deze dingen kunnen we
lessen en verborgen boodschappen van God vinden.
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De scheppping juicht

Al sinds ze een jong meisje was, zoekt Francine Rivers naar
inspiratie in de natuur. De schepping juicht is een verzameling
van haar mooiste waarnemingen, aangevuld met liederen,
citaten, overpeinzingen en opdrachten. Een boek dat je met
nieuwe ogen laat kijken naar de natuur om je heen. Laat je
inspireren en geniet van al het moois dat Zijn schepping te
bieden heeft!

FRANCINE RIVERS

Zijn liefde vooor jou is grooots en onuitputttelijk.
Het bewijs zie je overal om je heeen.

De
Vind God
in de natuur

FRANCINE RIVERS

