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niet miskennen. Augustinus wou ons met zijn onderscheid tussen uti en 
frui alleen ervoor hoeden om onze liefde niet te fixeren op de 
schepping als was ze zelf God of een soort pashamama. Dan vergaten 
we dat ze slechts schepping is, een goede woning voor de mens die 
voortdurend verwijst naar de opperste goedheid in haar Schepper. 
Alleen Hij is de laatste grond van al wat leeft en de vervulling van ons 
diepste verlangen. Dat is niet voor niets de aanhef van Augustinus’ 
belijdenissen en het slotakkoord van deze gedachten over Gods goede 
schepping.  
“Gij hebt ons gemaakt naar U,  en ongerust is ons hart totdat het zijn rust 
vindt in U.”38  

  
 
 
 
Lode Aerts  
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38 De Belijdenissen, 29 (I,1,1).	
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Inleiding	
We beseffen vandaag steeds meer hoe broos onze leefwereld is. Er is 
inderdaad de toenemende vervuiling van de lucht, de bodem en het 
water. Er is de opwarming van de aarde met het smelten van de 
ijskappen, de stijging van de zeespiegel en steeds uitgestrekter 
gebieden die veranderen in een woestijn. Er dreigt een uitputting van 
de grondstoffen. Zo ontstaan militaire conflicten, niet enkel om 
aardolie, maar ook om drinkbaar water. Onze ecologische voetafdruk 
in het rijke Westen is zo groot dat de aarde kreunt onder het gewicht 
van haar bewoners. Deze ecologische crisis stelt een grote uitdaging 
voor christenen. Het plaatst ons ongewild voor een strenge spiegel. 
Hebben we Gods goede schepping als een geschenk opgevat waarin we 
God dankbaar kunnen herkennen en met Franciscus zeggen: ‘Laudato 
sì’?1 Of hebben we ons hoogmoedig boven de schepping geplaatst en 
haar genadeloos misbruikt? Het is een verwijt dat de christenen vaak 
krijgen. 

‘Beschuldigde,	sta	op’		
In het verwijt tegen de christelijke traditie wordt de zwarte piet dikwijls 
naar Augustinus door‐geschoven.2 Een grote kenner als Rowan 
Williams noemt, met zijn Engels understatement, de naam van 
Augustinus nu eenmaal “not a name of good omen”. 3 Augustinus is in 
de ecologie inderdaad een naam die niet veel goeds belooft… De 
bisschop van Hippo  
 
1 Paus FRANCISCUS, De vreugde van het geloof (Wereldkerkdocumenten, 34), Brussel, Licap, 
2014, 115‐160.  
2 Deze lezing heeft veel te danken aan T.J. VAN BAVEL, De kerkvaders over de schepping: 
aanzet tot christelijke uitbuiting van de natuur?, in: Tijdschrift voor Theologie 30 (1990) 18‐33; 
IDEM, De goedheid en de schoonheid van de schepping bij Augustinus, in: Lof van de Schepping. 
Augustinusdag 1996, Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1997, 5‐19; IDEM, Dualisme of 
liefde voor de aarde?, in: IDEM, Augustinus. Van liefde en vriendschap, Averbode – Kampen, 
Altiora – Kok‐Agora, 1986; Chr. LINK, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Her‐
ausforderungen des 20. Jahrhunderts (Handbuch systematischer Theologie, 7/1 en 7/2), 
Gütersloh, Mohn, 1991 en R.D. WILLIAMS, ‘Good for nothing?’ Augustine on creation, in: 
Augustinian Studies 25 (1994) 9‐24.  
3 R.D. WILLIAMS, ‘Good for nothing?’ Augustine on creation, in: Augustinian Studies 25 (1994) 
10. 
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Niet onze hartstocht of onze hebzucht mogen ons leiden, wel het 
gebod van de Schepper. Anders zijn we gevangen in het kwaad en dat 
menselijk kwaad sleept in zijn val ook de schepping mee. Er is daarom 
sowieso werk aan de winkel. Voor onze zondeval “bracht God het werk 
dat Hij verricht had tot voltooiing” (Gn 2,1). Maar na de zondeval zegt 
Jezus terecht “Mijn vader werkt ononderbroken” (Joh 5,17). Na de 
zondeval blijft God zijn scheppingswerk verder zetten en de mens heeft 
daarin zijn rol te spelen als beheerder en niet als overheerser.   
 
Enkele voorbeelden. De boeren kunnen het land bebouwen,    
“zonder dat wij de landbouwers de scheppers van de veldvruchten 
noemen.”35    

Een dokter van zijn kant moet aan zieken versterkende voeding of 
medicijnen toedienen en zelfs ingrepen doen, maar, vraagt Augustinus 
droogjes,    
“Kan hij soms levenskracht en mensenvlees scheppen?   Dat doet de natuur 
vanuit innerlijke krachten.”36   

Die wetmatigheid moet de mens erkennen en op die manier de 
schepping mee terugleiden naar de harmonie die God bedoeld heeft.   
 
Bij dit alles mag de mens Gods schepping gebruiken (uti), maar dit 
biedt hem geen vrijbrief voor willekeurig misbruik. Hier past een 
taalkundige toelichting over het werkwoord gebruiken of uti in het 
Latijn. Soms wordt het onderscheid bij Augustinus tussen uti 
(gebruiken) en frui (genieten) verkeerd begrepen, alsof we van de 
Schepper mogen genieten en de schepping naar willekeur zouden 
mogen gebruiken, ja misbruiken. Het woord uti heeft bij Augustinus 
echter nog zijn klassieke betekenis behouden van ‘omgaan met’, zoals 
in de relatie met vrienden.37 Uti sluit dus geen liefde uit voor de 
geschapen dingen. Hun eigen waardigheid en belang mogen we 
 
 
 

35 O.c., 578 (XII,25).  
36 De Genesi ad litteram (Patrologia Latina, 34), Parisiis, Migne, 1841, 404 (IX,15,27).  
37 Vgl. T.J. VAN BAVEL, De kerkvaders over de schepping: aanzet tot christelijke 
uitbuiting van de natuur?, in : Tijdschrift voor Theologie, 30 (1990) 25.
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volgens Augustinus natuurwetten met een eigen doelmatigheid die 
God in de dingen heeft gelegd. Hier inspireert Augustinus zich op een 
belij‐denis uit het boek Wijsheid:  
“U hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend.” (W 11,20: ‘in 
mensura et numero et pondere’)  

Die intelligibele structuur van alles, die we als het waarmerk van de 
Schepper kunnen ontdek‐ken, moet een beheerder van de schepping 
respecteren. Hij mag de natuur niet forceren. Een mooi voorbeeld uit 
de landbouw:  
“Na te hebben gezaaid, de stekken geplant, de boompjes verplant, de loten 
geënt,   ondervraagt de mens in zeker zin de vitale kracht van iedere wortel 
en elk zaad:   wat deze kunnen, en waarom of waarom niet.   Zo evalueert 
hij de innerlijke en onzichtbare kracht van de getallen   [de interne wetten 
van de natuur].”31   

Zoals vele kerkvaders hoopt Augustinus dat een respectvolle omgang 
met de schepping de oorspronkelijke harmonie uit het paradijs kan 
herstellen, zodat “een zuigeling kan spelen bij het hol van de adder” en 
“niemand nog kwaad doet” (Js 11,8‐9). Onze vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn hier natuurlijk van cruciaal belang. De 
bisschop van Hippo ergert zich bijvoorbeeld aan mensen die de pijn van 
een dier niet willen minderen.32 Het ergert hem evenzeer dat “voor 
een paard vaak meer wordt betaald dan voor een slaaf of voor een 
juweel meer dan voor een dienares”.33  
Hij verzucht:  
“Soms kennen wij de plaats [van dieren] in de wereld niet,    
soms kennen wij ze wel, maar hechten wij toch meer waarde aan ons eigen 
welvaren.”34  

 
 
 
 
 

31 De Genesi ad litteram (Patrologia Latina, 34), Parisiis, Migne, 1841, 290‐291 
(III,18,27‐28).  
32 Vgl. o.c., 290 (III,16,25).  
33 De stad van God, 515 (XV,16).  
34 Ibidem.  
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wordt, nog meer dan andere kerkvaders, verantwoordelijk geacht voor 
het moderne, Westerse dualisme tussen Schepper en schepping, voor 
de kloof tussen hemel en aarde. 
Naar verluidt draagt hij de schuld voor de eenzijdige klemtoon op de 
Schepper en op het hemelse. Die theologische hierarchie, met het 
overwicht op de hemelse Schepper, wordt dan beschouwd als een 
kwaadaardige kanker uit de tijd van Augustinus, met uitzaaiingen tot 
op vandaag. Augustinus woekert voort in alles wat nu misloopt: in de 
patriarchale onderdrukking van de vrouw, in de rationalistische 
onderwaarderen van onze gevoelens, in het verdringen van de 
seksualiteit, in het uitbuiten van de natuur, in het technocratisch 
vernietigen van de ecosystemen. Het zijn “die gnadenlosen Folgen des 
Christentums.”4 Zie daar “the religious roots of our ecological crisis.”5 
Een ecologische theologe als Sally McFague lokaliseert de grootste 
boosdoener in wat zij noemt:   

 
“een nest [!] van gezamenlijke overtuigingen [a nest of shared beliefs], 
waarvan de twee voornaamste deze zijn: 
[1] dat God schiep ex nihilo, dus uit het niets [en niet uit goddelijke 
scheppingsklei] en    
[2] dat God schiep op een hiërarchische wijze door het lichamelijke te 
onderwerpen aan het geestelijke [zodat] de wereld voortkomt uit iets 
wat totaal van God verschilt, op een manier dat de mens boven de 
natuur staat en de geest boven het lichaam.”6 

 
Jezus zei het reeds: ‘Wie zoekt, die vindt’ (Lc 11,11). Dat geldt ook bij 
Augustinus en wel voor de twee beschuldigingen van daarnet die nauw 
samenhangen: de creatio ex nihilo en het dualisme.   
 
 
 
4 C. AMERY, Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums? Reinbeck, 
Rowolt, 1972.  
5 L. WHITE, The historical roots of our ecological crisis, in: Science 15 (1967) 1203‐1207. 
6 S. McFAGUE, Models of God. Theology for an Ecological Nuclear Age, Philadelphia – London, 
Fortress Press, 1987, 109. Vgl ook: IDEM, Modellen voor God. Nieuwe theologie in een 
bedreigde wereld. Uit het Engels vertaald door M. HEYMANS, Amersfoort ‐ Leuven, De 
Horstink, 1991, 107.  
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Als je zoekt, vind je allereerst gemakkelijk teksten waarin Augustinus 
de schepping uit het niets beklemtoont. Nemen we zijn meest gekende 
werk: de belijdenissen. In de laatste drie boeken denkt onze auteur 
over de schepping na. En inderdaad, de eerste aanklacht over de 
schepping uit het niets lijkt terecht. Volgens Augustinus schiep God ex 
nihilo .God liet de wereld niet ontspruiten uit zijn moederlijke schoot in 
de lijn van Sally McFague, die spreekt van God als moeder.7  
Augustinus was formeel: in den beginne, wanneer er duisternis heerste 
boven de afgrond (Gn 1,1), werkte God helemaal niet met goddelijke 
materie van eigen makelij. Hij schiep niet een koekje van eigen deeg. 
Hij schiep, schreef Augustinus, ex nihilo, ‘uit het niets’. Uit dat niets 
komt het ‘iets van de materie’ voor.  

 
“Wat er toen [in den beginne] was, 
was geheel bijna niets, omdat het nog totaal vormloos was,  
hoewel het toch reeds iets was dat vorm kon krijgen.    
Want Gij, Heer, Gij hebt de wereld gemaakt uit vormloze stof,    
uit dat bijna‐niets, dat Gij uit niets gemaakt hebt.”8  
 

Dan de tweede aanklacht tegen Augustinus: dat hij God en wereld te 
veel van elkaar laat verschillen. Is Augustinus schuldig? Het lijkt erop, 
want hij beklemtoont inderdaad dat de Schepper van zijn schepping 
verschilt. God had de wereld niet nodig. De wereld is echt niet aan God 
gelijk. De wereld is wel door God gemaakt, maar ze is niet God. Alleen 
vanuit Hem haalt ze haar relatieve goedheid.  

 
“Gij hebt gewild dat een goed,    
waarvan Gij geen nut had    
en dat ook niet, uit U voortgekomen, aan U gelijk was,   
[en dat] nochtans, omdat het door U gemaakt heeft kunnen worden,   
niet niet‐was.”9 
  
 

7 Vgl. S. McFAGUE, God als moeder, in: IDEM, Modellen voor God, 97‐118.  
8 AUGUSTINUS, De Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door G. WIJDEVELD (Ambo‐
Klassiek), Baarn, Ambo, 1992, 292 (XII,8,8).  
9 O.c., 317 (XIII,2,2). 
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Alles houdt met zijn scheppen verband. 
Allereerst het lot van mensen: het lijden van de blinden en de zwakken, 
maar ook het licht van de zienden en de kracht van de sterken. God is 
niet alleen te vinden in de contrastervaring van de lijdenden; 
Augustinus brengt God ook in verbinding met al het positieve, het 
schone en het goede. Ook de gang van de geschiedenis en het 
klaarblijkelijke bestaan der dingen staan in relatie tot Gods scheppen. 
Alles wat is, is goed voor de gelovige Augustinus. Het maakt Gods eer 
uit. En daarvoor kunnen wij enkel God danken en prijzen.   
 
Anderzijds wordt de werkelijkheid nergens verabsoluteerd. Ze is niet 
perfect, ze is niet zo schoon, niet zo goed, niet zo zijnd als God. In 
relatie tot God kan Augustinus de dingen zelfs niet schoon, niet goed 
en niet zijnd noemen. Het is vanuit God bekeken, dat de dingen schoon 
en goed en reëel genoemd kunnen worden, voor zover ze immers Gods 
eer verspreiden. Tegelijk zijn de dingen vanuit God bezien echter niet 
schoon en goed en reëel, want ze vallen niet samen met de Schepper: 
het zijn maar schepselen. Worden de geschapen dingen echter 
gedegradeerd tot loutere gebruiksvoorwerpen? Over deze vraag 
handelt onze laatste gedachtengang.  

De	mens	als	beheerder			
Kunnen we wel in alle ernst stellen dat de Kerkvaders aan de basis 
liggen van de moderne ecologische crisis? Hebben auteurs als 
Augustinus de schepping aan de willekeur van de mens onderworpen? 
“Misschien Augustinus niet”, kan je zeggen, “maar wel God die zei: 
Bevolk de aarde en onderwerp haar” (Gn 1,28, “replete terram et 
subicite eam” in de Vulgaat). Opgelet. De vertaling die Augustinus 
volgde, was een oudere Latijnse tekst. In die Vetus Latina las hij niet 
“onderwerp haar”, maar “beheers haar (dominamine eam)”. Dat 
beheer is geen onder‐werping. En dat beheer staat nooit los van God. 
De mens is geen eigenaar die mag beheersen, doch slechts beheerder, 
rentmeester en mandataris.  
Overigens moet de mens in zijn beheer rekening houden met de eigen 
logica in de geschapen wereld, die vraagt om respect. Er bestaan 
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en hij staat hier nu niet meer voor me.    
Stond hij namelijk hier voor me,   dan zou ik hem vasthouden,    
hem vragen en hem in uw naam bezweren mij die woorden uit te leggen,    
en dan zou ik de oren van mijn lichaam openzetten    
voor de klanken die uit zijn mond naar buiten zouden komen. (...)    
Maar nu ik hem niet ondervragen kan,   
 richt ik mijn vraag tot U    
— van wie hij vervuld was, toen hij die ware dingen zei —    
tot U, o waarheid, mijn God,    
en ik vraag U: ‘Reken mijn zonden niet aan,    
en Gij, die toen aan uw dienaar gegeven hebt die dingen te zeggen,    
geef Gij mij ook ze te begrijpen’.  

 
Welnu dan: de hemel en de aarde zijn;    
ze roepen dat ze gemaakt zijn, want ze ondergaan verandering en wisseling;   
alles wat niet gemaakt is en niettemin is [zoals U],    
heeft namelijk niet iets in zich dat er tevoren niet is geweest;    
daarin bestaat het ondergaan van verandering en wisseling.   
En zij roepen het ook uit, de hemel en de aarde,    
dat ze zichzelf niet gemaakt hebben:    
‘De reden waarom wij zijn is dat wij gemaakt zijn;    
wij waren er dus niet alvorens wij waren,    
zodat wij door onszelf gemaakt hadden kunnen worden.’    
En de stemklank, het woord waarmee ze dat zeggen,   
is eenvoudigweg de klaarblijkelijkheid.   
Gij zijt dus, Heer, degene die ze gemaakt heeft,    
Gij die schoon zijt — want zij zijn schoon — ;    
die goed zijt — want zij zijn goed — ;   
die zijt — want zij zijn.    
Ze zijn wel niet zo schoon, niet zo goed, niet zo zijnd als Gij, hun Schepper:   
bij U vergeleken zijn ze niet schoon en niet goed, zijn ze niet”.30  

Volgens Augustinus valt dus over het zijn van deze werkelijkheid niets 
te zeggen, tenzij in betrekking tot het goddelijke scheppen. Voor 
Augustinus betekent zijn meteen geschapen zijn. De dingen zijn maar, 
in de mate dat God ze draagt en in stand houdt. 
 
30 AUGUSTINUS, De Belijdenissen, 264‐266 (XI,2,3. XI,35‐4,6).  
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Toegegeven dus: er is dualisme bij Augustinus. Maar is het een 
absoluut dualisme tussen Schepper en schepping? Beschouwt 
Augustinus Gods scheppingswerk als het opdringen van een spirituele 
en rationalistische vorm aan een materie die in zichzelf geen enkele 
waarde heeft? En draagt zijn visie de kiemen van de westerse 
technologische overmeestering van de natuur? In wat volgt, proberen 
we meer recht te doen aan Augustinus’ denken over de schepping en 
over de relatie van deze wereld met haar Schepper. 

Schepping	uit	het	niets		
Waarom heeft Augustinus zo een sterke scheiding gemaakt tussen de 
Schepper en de schepping? Waarom vormt de wereld waarin we leven, 
ja ons eigen mens zijn, geen vage goddelijke entiteit? Waarom zijn ze 
geen onpersoonlijke goddelijke realiteit? Waarom zijn ze niet 
rechtstreeks voortgevloeid uit een goddelijk wezen?   
Laten we net als Augustinus vanuit de Schriften vertrekken. Lezen we 
het scheppingsverhaal in Genesis. Zon en maan, sterren en hemel 
worden ontgoddelijkt. Zon en maan zijn geen goddelijke krachten die je 
moet aanbidden. Het zijn slechts “lampen aan het hemelgewelf om de 
aarde te verlichten” (Gn 1,15). Ook alle wereldrijken en hun politieke 
heersers, of je ze farao heet of keizer: je moet ze niet dienen als waren 
het godenkinderen. Ze zijn zeker niet de Allerhoogste. Niets is goddelijk 
in deze wereld. Waar komt dan de hele werkelijkheid vandaan, als ze 
niet goddelijk is? Hoe werd ze gemaakt? Heeft God zich bediend van 
een soort ongeschapen materieel scheppingsbeginsel? Voor de Griekse 
filosofen lag dit voor de hand. Zelfs Plato – nochtans de denker bij 
uitstek van een geestelijke wereld – meent dat er een materieel 
principe zonder oorsprong bestaat: dat principe is nog ongevormd, 
maar in aanleg kan het alles worden. Ook de Joodse denker Philo 
neemt deze platonistische leer van een eeuwige materie over, zij het 
dat hij deze materie onderscheidt van God.   
 
Onder de christelijke schrijvers is Theophilus van Antiochië de eerste 
geweest, die een schepping uit het niets leerde. Hij argumenteert 
vanuit drie standpunten: vanuit God, vanuit de wereld en vanuit het 
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ontstaan. Anders gezegd: vanuit de Schepper, de schepping en het 
scheppen.10 
 Eerst vanuit de Schepper. Als niet enkel God, maar ook de materie 
ongeworden is, zoals de platonisten beweerden, was God niet 
langer de Schepper van alles. Dan kan je ook niet meer staande 
houden dat God de enige Heer zou zijn. De Schepper wordt dan te 
klein gedacht.  
 Ten tweede vanuit de schepping. Als de materie zelf ongeworden en 
onveranderlijk was, dan zou ze gelijk zijn aan de ongeworden, 
onveranderlijke God. De schepping wordt dan te groot gedacht. 
 Tot slot vanuit het scheppingsproces. Als God de kosmos uit vooraf 
bestaande ma‐terie had geschapen, zou dat niets bijzonders zijn. 
Ook mensen kunnen uit een vooraf gegeven materie iets nieuws 
maken. 
Mensen kunnen evenwel nooit het leven geven (later zou Lavoisier 
in de scheikunde leren: ‘Rien ne se crée, rien ne se perd’). Welnu, 
scheppen moet je zien als leven geven als puur geschenk. Scheppen 
is er zomaar, het is geen evolueren uit iets anders. Anders wordt het 
scheppen op zich te klein, ja te kleinmenselijk, gedacht.  

Alle latere christelijke schrijvers hebben Theophilus’ visie 
overgenomen. Vanaf de derde eeuw geldt de schepping uit het niets als 
een fundamenteel gegeven van de christelijke theologie. Daarmee is 
God erkend als de enige Heer, die deze wereld in het leven riep. 
 
Een kleine toelichting is nog op zijn plaats. Onze term ‘creatio ex nihilo’ 
moeten we vooral verstaan in zijn afwijzing van het Griekse denken.11 
De term is inderdaad duidelijker in wat hij afwijst dan in wat hij positief 
zegt. In ieder geval kan de wereld niet voortkomen uit een vooraf 
bestaande oermaterie. Daarvan is de wereld niet afkomstig. De 
schepping komt niet voort uit iets. Neen, de wereld komt voort uit 
niets! Maar dat ‘Niets’ is niet bedoeld als een reeds bestaande 
 
10 Vgl. THÉOPHILE D’ ANTIOCHE, Trois livres à Autolycus, Texte, introduction et notes de G. 
BARDY. Traduction par J. SENDE (Sources Chrétiennes, 20), Paris, Cerf, 1948, 79‐80 (2,4).  
11 Vgl. Chr. LINK, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Herausforderungen des 20. 
Jahrhunderts (Hand‐ buch systematischer Theologie, 7/2). Gütersloh, Mohn, 1991, 514‐515. 
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Het	zijn	als	schepsel		
 
Dat de dingen aan God alleen hun bestaan te danken hebben, betekent 
nog iets meer. De dingen vinden hun bestaansgrond in geen enkel 
opzicht in zichzelf. Ze zijn in niets absoluut. Ze zijn — filosofisch gezegd 
— radicaal contingent.29 Over het zijn van de dingen kan je volgens 
Augustinus niets zeggen behalve in betrekking tot Gods scheppen. De 
dingen zijn in de mate dat zij geschapen zijn. Dit betekent dat zij door 
God gedragen worden. Hier houdt Augustinus op met nuchter te 
redeneren en hanteert hij de taal van het gebed. Alleen een gelovige 
visie op de werkelijkheid kan inderdaad van schepping spreken. Welnu, 
tot zijn Schepper bidt Augustinus:  
“Gij, licht van de blinden en kracht van de zwakken,    
en meteen ook weer het licht van de zienden en de kracht van de sterken,    
sla acht op mijn ziel en hoor haar roepen uit de diepte.    
Want indien tot in de diepte toe uw oren niet aanwezig zouden zijn, waar 
moeten wij dan gaan?    
Naar wie moeten wij dan roepen?    
U behoort de dag en U de nacht:    
op uw wenken vliegen de ogenblikken voorbij. (...)   
 
Ik wil U belijdenis doen van alles wat ik in uw boeken zal ontdekken;   
ik wil de stem van de lofprijzing horen,   
ik wil U drinken en de wonderen van uw wet beschouwen,    
vanaf het begin, waarin Gij de hemel en de aarde gemaakt hebt,    
tot aan de heerschappij – met U tot in eeuwigheid – van uw heilige stad. (...)  
Laat mij horen en begrijpen, hoe Gij in het begin de hemel en de aarde 
gemaakt hebt.    
Mozes heeft dat neergeschreven,    
hij heeft het neergeschreven en is heengegaan,    
hij is van hier overgegaan, van U naar U overgegaan,    
 

29 Vgl. A. HOUTEPEN, Een gebroken wereld? Fragmenten van een bevrijdende 
scheppingstheologie, in P. VAN TON‐GEREN (red.), Schepping, verlossing en het 
kwaad (Annalen van het Thijmgenootschap, 80,2). Baarn, Ambo, 1992, 44‐72. 
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De prachtige materialen die planten en dieren ons bieden om er kleding van 
te maken!    
Wie zou al die heerlijke dingen kunnen opnoemen?”25 

Augustinus citeert vaak de zin uit de Romeinenbrief:   
“Vanaf de schepping van de wereld    
af wordt Gods onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd,   
zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid.” (Rom 1,20)  

Augustinus neemt de tekst bijna woordelijk over:  
“God haat niets van wat Hij maakte.”26 

Het is als in het boek Wijsheid:  
“Alles wat bestaat, hebt U lief   
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;   
als U iets zou haten,   
zou U het niet geschapen hebben.    
U spaart echter alles, omdat het van U is,   
U, Heer, die alles wat leeft bemint.” (W 11,24.26). 

Werkelijk, “niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat” (Ef 5,29).27 
Zo kan Augustinus niet anders dan zich afkeren van Porfyrius, die leert   
“dat men al wat lichaam is, moet vluchten om de ziel in staat te stellen   
gelukzalig bij God te verblijven.”28  

 
 
 
 
 

25 De stad van God, 1183‐1184 (XXII,24).  
26 In Johannis evangelium 110,6 (CL 36,626).  
27 Vgl. T.J. VAN BAVEL, No one ever hated his own flesh: Eph 5:29 in Augustine, in: 
Augustiniana 45 (1995) 45‐93; IDEM, The Anthropology of Augustine, in: Louvain 
Studies 5,1 (1974) 34‐47.  
28 Augustinus citeert hem onder meer in De Stad van God, 483 (X, 29). Zie ook o.c., 
1186‐1187 (XXII,26). 
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dreigende oermaterie, waaruit God achteraf de wereld zou hebben 
gemaakt. Anders was dit Niets een donkere, chaotische macht, die ons 
leven continu bedreigt. Dit is evenwel niet bedoeld, want de wereld 
heeft maar één grond, en dit is de wil van God die liefde is. Een andere 
grond bestaat er niet.  
 
Nog eens wijsgerig gezegd: laat ons het ‘niets’ niet opvullen tot een 
bestaande realiteit (nihil ontologicum). Dit is niet de betekenis van 
schepping uit het niets. Het betekent wèl: gratuïte schepping, nergens 
uit.12  
 
Terug nu naar Augustinus. De enige reden, zegt hij, waarom God ons in 
het leven riep, is het gratuïte van Gods scheppingsdaad.  
“Aan wie vraagt: ‘Waarom schiep God hemel en aarde?’ moeten we 
antwoorden: ‘Omdat Hij het wou’. Gods vrije wil is de oorzaak van hemel en 
aarde en die wil is groter de hemel en de aarde; Wie vraagt: ‘Waarom wou 
Hij hemel en aarde scheppen?’ vraagt iets hogers dan Gods wil, maar 
daarboven is niets hogers te vinden.”13   

Of ook: 
“Op de vraag waarom Hij heeft geschapen, luidt het: (…) er is geen betere 
bestaansreden te vinden dan dat door een goede God iets goeds wordt 
geschapen.”14 

Een	eeuwige	wereld?		
Als Augustinus de schepping uit het niets belijdt, krijgt hij ook te maken 
met de vraag of de wereld toch niet eeuwig moet zijn. Het viel zijn 
tegenstanders niet eens zo moeilijk om het Bijbelse scheppingsgeloof 
belachelijk te maken door te vragen: “Wat deed God vóór Hij schiep?” 
Immers, in de ogen van Grieks gevormde filosofen was een God die in 
de tijd handelt, gewoon ondenkbaar.  
 
12 Vgl. H. BERKHOF, Christelijk geloof, Kampen, Kok, 2002, 157.  
13 De Genesi contra Manichaeos (Patrologia Latina, 34), Parisiis, Migne, 1841, 175 (I,2,4). 
14 De stad Gods, 520‐521 (XI, 21).  
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Op de vraag naar wat God deed vóór zijn scheppingswerk, heeft 
Augustinus een antwoord gegeven dat beslissend blijft voor de 
theologie tot op vandaag. Hij heeft de tijd resoluut aan de kant van de 
schepping geplaatst. Hij stelt woordelijk “dat er zonder geschapenheid 
geen tijd bestaanbaar is.”15 Vragen wat God deed in de tijd voor zijn 
schepping, is dus onzinnig, want  
 
je vraag gaat ervan uit, dat God zelf tijdelijk moet worden voorgesteld. 
Maar dan spreek je niet meer over de Bijbelse God, die van zijn 
schepping verschilt. We laten Augustinus nu uitvoeriger aan het woord.  
“En nu mijn antwoord aan de man die zei: ‘Waar was God aan bezig, 
alvorens Hij de hemel en de aarde maakte?’ Ik geef niet het antwoord dat, 
naar het verhaal wil, een zeker iemand eens heeft gegeven, die zich met een 
grap aan de machtige moeilijkheid van het probleem wilde onttrekken: 
‘Toen was God’, zei hij, ‘gehenna’s aan het inrichten voor de speurders naar 
de hoge dingen!’  Zien is niet hetzelfde als lachen. Dat antwoord is het mijne 
niet. Ik zou namelijk liever antwoorden: ‘Wat ik niet weet, weet ik niet’, dan 
dat andere antwoord geven, met spotternij om wie naar hoge dingen vraagt 
en [met] lof voor wie [spottend] onwaarheid heeft geantwoord.   Neen, ik 
zeg dat Gij, onze God, de Schepper zijt van al het geschapene en indien 
onder die term ‘de hemel en de aarde’ al het geschapene verstaan wordt, 
dan zeg ik onverschrokken: ‘Alvorens God de hemel en de aarde maakte, 
was Hij niet bezig met iets te maken.’ Indien Hij immers iets aan het maken 
was, wat maakte Hij dan anders dan iets geschapens, een schepsel? Ik zou 
wel willen dat ik alles wat ik tot mijn nut wens te weten, zo zeker wist als ik 
weet dat er geen schepsel werd gemaakt alvorens er één schepsel werd 
gemaakt!”16 

Na zijn analyse van de tijd als onderdeel van de schepping besluit hij:  
“Ik zal geen last meer hebben van de vragen van mensen die door een 
ziekte, tot straf gegeven, dorst hebben naar meer dan ze vatten kunnen en 
die dan zeggen: ‘Waar was God aan bezig, alvorens Hij de hemel en de 
aarde maakte?’ of: ‘Hoe is het bij Hem opgekomen om iets te maken, terwijl 
Hij toch tevoren nooit iets gemaakt heeft?’   Geef hun, Heer, dat ze goed 
bedenken mogen wat ze zeggen en dan ontdekken dat er geen sprake is van 
‘nooit’ waar geen tijd is.  
 

15 De Belijdenissen, 287 (XI,30,40). 
16 O.c., 271 (XI,12,14).  
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Zo moeten we God beminnen, niet als dit of dat goed, maar als het goede 
zelf.”24  

En elders, in de Stad Gods, klinkt het vol bewondering:  
“(…) Al wat er in de schepping aan schoonheid en nut aanwezig is,    
al wat door de goddelijke mildheid aan de mens is verleend    
om het te beschouwen en te benutten (…),    
met welke woorden valt dat afdoende te beschrijven?    
Zo is er de bonte, veelzijdige schoonheid van de hemel, de aarde en de zee,   
de overvloed en de wonderbaarlijke glans van het licht.    
Zo zijn er de zon, de maan en de sterren,    
de schaduwrijke bossen,    
de kleuren en geuren van de bloemen,    
de verscheidenheid en veelheid van de vogels, met hun geluiden en hun 
kleuren,    
de veelsoortige aanblik van al die dieren van allerlei grootte,    
waaronder die met de kleinste omvang de grootste bewondering wekken   
(want over de bedrijvigheid van de mieren en de bijen    
staan we meer perplex dan over de kolossale lichamen van de walvissen).    
Wij zien het grandioze schouwspel van de zee    
die zich als het ware in wisselende kleuren kleedt:    
nu eens is zij groen (en dat in vele tinten), dan weer purperkleurig, dan weer 
hemelsblauw.    
En wat een heerlijke aanblik biedt ze ook,    
wanneer ze wild wordt en daarmee de toeschouwer te meer doet genieten,   
omdat hij er alleen maar verrukt over kan zijn    
en niet als een opvarende heen en weer wordt geschud en geslingerd!    
Dan is er nog die alom voorradige overvloed van spijzen die de honger 
stillen.    
Die verscheidenheid aan smaken die de tegenzin voorkomen,    
een verscheidenheid zoals die al voortkomt uit de rijkdom der natuur,    
zonder door kundige koks moeizaam gezocht te zijn!    
En dan de zo rijkelijk verstrekte hulpmiddelen    
om de gezondheid te beschermen of te herkrijgen!    
De aangename beurtwisseling van dag en nacht en het strelen van zachte 
winden!    
 
24 Over de Drie‐eenheid. Ingeleid en vertaald door T.J. VAN BAVEL, Leuven, Peeters, 
2005, 228 (VIII,3,4). 
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die leven,    
die gevoel en rede bezitten    
en die in staat zijn de Schepper voor zo’n grote weldaad te danken:    
dat alles kan men met recht genade noemen (...)    
omdat het ons geschonken is door de onverdiende goedheid van God.”23 

Bij Augustinus kunnen we prachtige pagina’s lezen over de goedheid 
van de schepping, die overigens maar zelden worden aangehaald in de 
 
vulgariserende werken over schepping of ecologie. Een voorbeeld uit 
zijn werk over de Drie‐eenheid.  
“Goed is de aarde met de hoogten van haar bergen,    
de zachte glooiing van haar heuvels en de vlakten van haar velden,    
goed is het liefelijk en vruchtbaar landgoed,    
goed is het wel ingerichte huis met zijn harmonieuze delen, ruim en helder,   
goed de levende lichamen van de dieren,    
en goed de zachte en heilzame lucht,    
en goed de smakelijke en gezonde spijs,    
goed de gezondheid zonder pijn en afmatting,    
goed het welgevormde gelaat van de mens, opgewekt van uitzicht en met 
een frisse kleur,    
goed de geest van een vriend met het aangename van de overeenstemming 
en de trouwe liefde,    
goed de rechtvaardige mens,    
goed de rijkdom die het leven lichter maakt,    
goed de hemel met zon, maan en sterren,    
goed de engelen in hun heilige gehoorzaamheid,    
goed de spraak die op aangename wijze onderricht en op gepaste wijze de 
toehoorder vermaant,   
goed het lied met het ritme van welluidende klanken en ernstige gedachten.   
En nog zoveel meer, oneindig veel meer.    
Dit is goed en dat is goed.    
Laat ‘dit’ en ‘dat’ weg en beschouw het goede zelf, als je kunt.    
Zo zul je God zien,    
niet goed door een ander goed,    
maar het goede van alle goed. (…)    

 
 

23 Brief 177,7 in: Epistolae (Patrologia Latina, 33), Parisiis, Migne, 1841, 767‐768.  
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Van wie dus gezegd wordt dat Hij ‘nooit’ iets gemaakt heeft, wordt dus niets 
anders gezegd dan dat Hij in geen tijd iets gemaakt heeft. En mogen zij dus 
zien, dat er zonder geschapenheid geen tijd bestaanbaar is, en mogen zij 
dan ophouden met die zinledige praat! Mogen zij zich ook reikhalzend 
uitstrekken naar wat vóór ligt, en begrijpen dat Gij vóór alle tijden de 
eeuwige Schepper van alle tijden zijt en dat geen tijden mede‐eeuwig zijn 
aan U”.17 

Gods	zorg		
Schepping uit het niets betekent meteen, dat er maar één grond voor 
de wereld bestaat, namelijk de vrije scheppingswil van God. Omdat 
God zich als liefde heeft geopenbaard, moet ook de geschapen wereld, 
die helemaal op Hem teruggaat, goed zijn.   
Vanzelfsprekend is dit eerlijk gezegd niet. Het was niet vanzelfsprekend 
voor de jonge Augustinus die jaren bij de sekte van de Manicheeërs 
bleef met hun massale wereldvlucht uit onvrede met alle lijden en pijn. 
Vanzelfsprekend is het evenmin voor ons vandaag. Daarom bestaat er 
wel iets teveel lijden in onze wereld. Worden er geen onmenselijke 
oorlogen uitgevochten? Lijden we niet onder de aanslagen van 
fundamentalisten dichtbij en veraf? Kennen we niet veel zieke 
mensen? Worden er geen onschuldige kinderen misbruikt of 
mishandeld? Bestaat er niet nog steeds hongersnood? Zijn er geen 
natuurrampen? Wordt ons mens zijn niet gestoord door zinloze 
overconsumptie en daarbij horende natuurvernietiging? Kan je dat 
allemaal Gods goede schepping noemen?   
 
Geen wonder dat het universum vaak wordt aanzien als vrucht van 
chaos of als een strijd tussen een principe van goed en een principe van 
kwaad. Eigenlijk is de overtuiging van een schepping die ondanks alles 
goed is, eerder uitzonderlijk in de hele godsdienstgeschiedenis. De 
eigenheid van onze westerse cultuur is voor een belangrijk deel de 
vrucht van dit Bijbels scheppingsoptimisme, al worden sommige 
uitwassen van uitbuiting van de natuur hier ook mee in verband 
gebracht! Laten we de zaak stap voor stap nagaan.   
 

17 O.c., 287 (XI,30,40).  



10 

 

 
De theologische grondslag voor het belijden van de goedheid der 
schepping werd gelegd toen de Kerk Marcion en de gnosis afwees. De 
wereld, zei de Kerk, is niet het duivels werk van een boze kracht. Het 
sterkst bleek dit neen in Augustinus’ strijd tegen het Manicheïsme, dat 
de meest pessimistische vorm van gnosis bood. Het is de ene God van 
liefde, die de wereld heeft gewild en die er blijvend zorg voor draagt. 
Dat is de Bijbelse God  
“die aan het vlees zijn oorsprong heeft gegeven, zijn schoonheid, zijn 
gezondheid, de vruchtbaarheid in de voortplanting, de rangschikking van de 
ledematen, de welstand in de eendracht; (…) die niet alleen de hemel en de 
aarde, niet alleen de engel en de mens, maar ook de ingewanden van een 
nietig, onbeduidend diertje, ook een vogelveertje, ook een veldbloempje en 
een boomblad niet heeft laten bestaan zonder de harmonie van hun eigen 
delen, zonder een zekere vrede tussen die delen.”18  

Precies de harmonie in de schepping is volgens Augustinus de grond 
voor haar schoonheid en ook het teken dat de schepping niet totaal 
van haar Schepper is gescheiden, maar eigenlijk in God bestaat. Rowan 
Williams zegt het heel beslist dat Augustinus absoluut geen dualist is, 
maar integendeel de schepselen beschouwt in God.  
“That created things are ‘in’ God, he [Augustine] does not for a moment 
dispute.”19  

Voor Augustinus is dit een belijdenis tot de Schepper. De vertaling van 
de Confessiones door Wim Sleddens is hier bijzonder juist en poëtisch 
tegelijk:  
“U houdt alles in uw hand, in uw waarheid.”20  

 

18 De stad van God, 247 (V,11)  
19 R.D. WILLIAMS, ‘Good for nothing’? Augustine on creation, in: Augustinian Studies 
25 (1994) 11.  
20 AUGUSTINUS, Belijdenissen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door 
W. SLEDDENS, Budel, Damon, 2009, 161 (VII,21). Gerard Wijdeveld vertaalt het 
originele “Tu es omnitenens manu veritate” wat ongelukkig en schrijft “dat de 
waarheid uw hand is.” Daarom nemen we hier onze toevlucht tot de uitstekende, 
nieuwe vertaling van Wim Sleddens: “U houdt alles in uw hand, in uw waarheid.” Zo 
vertaald ook Rowan Williams: “All things are in your truth.”  
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De wereld wordt niet geregeerd door een blind noodlot. Het is God, die 
voor zijn schepping zorgt, al erkent Hij ook de vrijheid die Hij zelf aan 
de mens gegeven heeft. Zoals nog zal blijken, moet die vrijheid ons 
precies aanzetten om de schepping in stand te houden en verder te 
ontwikkelen. 
 
 
Gods	goede	schepping		
 
Anders dan de gnostici leren, is de schepping volgens Augustinus 
helemaal goed. Onze wereld is niet God, maar onze wereld is wel goed.  
“We zeggen dat er buiten de ene, ware, gelukzalige God geen 
onveranderlijk goed is;    
wij zeggen verder dat de door Hem geschapen wezens zeker,  
omdat ze door Hem geschapen zijn, goed zijn;    
ze zijn echter wel veranderlijk,    
omdat ze niet uit Hem zijn, maar door Hem uit het niet zijn geschapen.    
En hoewel ze dus niet de hoogste goederen zijn    
– God is een groter goed dan zij –    
zijn het toch wezens van grote goedheid,    
die veranderlijke goede wezens    
die, om gelukzalig te zijn,   
het onveranderlijke goed kunnen aanhangen,    
dat zo zeer hun goed is    
dat ze noodzakelijkerwijze ongelukkig zijn    
als zij het missen.”21  

De natuur is werkelijk als een groot boek, waarin we kunnen lezen over 
de goedheid van de Schepper.22 Vooral de schepping van de mens ziet 
Augustinus als een genade:  
“Dat wij boven het niets verheven zijn   
en niet zoiets zijn als een levenloos lijk, een gevoelloze boom, een redeloos 
dier,    
maar mensen die er zijn,   
  

21 De stad van God, 542 (XII,1) (onze cursivering).  
22 Vgl. Contra Faustum, XXXII, 20. 


