
 
EEN VERKLARING VAN GEZAMENLIJK GELOOF IN GOD ALS SCHEPPER 

Wij verwonderen ons over de schoonheid van de schepping en de goedheid en de almacht 
van de Schepper. In het besef dat al ons spreken over God en Zijn schepping gebrekkig is, 
verklaren we het volgende: 

(1) Wij geloven in God de almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle 
zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de 
eniggeboren Zoon van God, door Wie alles geschapen is. En wij geloven in de Heilige 
Geest die levend maakt. 
 

(2) Wij geloven dat deze drie-enige God Zich laat kennen uit de Bijbel, Zijn heilig, 
geloofwaardig en betrouwbaar Woord dat Hij aan ons heeft geopenbaard. In dat 
perspectief herkennen wij ook met eerbied Zijn majesteit en het werk van Zijn handen in 
de natuur, zijn schepping. 
 

(3) De tekst van Genesis en andere Bijbelgedeelten over Gods scheppingswerk zijn een 
essentieel en onmisbaar onderdeel van Gods Woord waarin ons fundamentele zaken 
worden geleerd over het wezen van God, de mens en de wereld. De Bijbel leert ons over 
Gods goede schepping, de gebrokenheid door de zondeval, en het herstel door Christus. 
 

(4) Wij zien wetenschap, het onderzoek van de natuur en de cultuur, als een waardevolle 
activiteit die ons allerlei kennis kan verschaffen over Gods schepping en ons opnieuw 
bepaalt bij Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. 

 
(5) Wij allen geloven zonder voorbehoud dat God alles heeft geschapen. Hoewel wij 

constateren dat wij als christenen van mening verschillen over hóe Hij dat heeft gedaan, 
weten wij ons verbonden in ons gezamenlijk geloof in de Schepper en erkennen wij dat 
deze meningsverschillen geen barrière hoeven te vormen om elkaar te accepteren als 
broeders en zusters in Christus. 
 

(6) Wij verlangen naar vruchtbare en openhartige onderlinge gesprekken over wat we 
mogen leren uit Gods Woord en uit de door God geschapen natuur, en hoe we beide 
mogen lezen. 

 
 
NB: Mensen ondertekenen deze verklaring op persoonlijke titel 
 


