
    I begyndelsen 

skabte Gud
Det er ingen hemmelighed, at der er forskellige syn på  

jordens tilblivelse. Blev jorden med dets liv skabt af et  

intelligent væsen, en skaber – eller opstod jorden og livet  

ud af intet gennem en tilfældig, ukontrolleret udviklings- 

proces, så slutproduktet, er det, vi har i dag? 

Der er nuancer mellem disse standpunkter og dygtige og seriøse 
videnskabsfolk på begge sider af dette spørgsmål. Så det er ikke et 
spørgsmål om tro på den ene side og videnskab og fakta på den anden 
side. I sidste ende, er det et spørgsmål om hvem og hvad, man vil tro 
på. Intelligent design vinder mere og mere frem i vores tid med den for-
ståelse, at der må være en intelligent designer eller kraft, der har skabt 
universet og jordens liv. Naturen er så godt sammensat og strukturerne 
i de mindste celler og organismer så komplekse, at de ikke kan være 
opstået ved rene tilfældigheder. 



Den bibelske forståelse er klar, at der var en intelligent skaber og 
designer bag alle tings oprindelse, og det var den almægtige Gud selv: 
”I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden“ (1 Mos 1,1). Jordens 
tilblivelse og livets opståen beskrives i utvetydige vendinger på de første 
sider i Bibelen. I Guds ti bud udtrykkes det på denne måde, ”For på seks 
dage skabte Herren himmelen og jorden og havet med alt, hvad de 
rummer“ (2 Mos 20,11). 

For den kristne, som tror på Jesus Kristus, er der heller ikke nogen tvivl, 
for Jesus henviste tydeligt til den bibelske skabelsesberetning i Første 
Mosebog, da han sagde, ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndel-
sen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ‘Derfor skal en mand 
forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét 
kød’“ (Matt 19,4-5). Ved alle kirkelige vielser indgår denne tekst også i 
vielsesritualet som en bekræftelse på, at mennesket er et værdsat og 
skabt væsen og ikke en tilfældighed i et univers uden plan, hensigt og 
orden. 

Et vidne til skabelsen
Sand naturvidenskab bygger på iagttagelse af fænomener og processer, 
ikke på gætværk. Intet menneske var til stede, da det hele begyndte. 
Dog var der et øjenvidne, som senere blev menneske og kan verificere, 
hvad der skete. Bibelen gør det klart, at Jesus Kristus, inden han blev 
menneske, deltog i skabelsen. ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til 
ved ham, og uden ham blev intet til at det, som er“ (Joh 1,1-3). ”Ved ham 
og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham“ 
(Kol 1,16.17). ”Men nu ved dagenes ende, har han [Gud] talt til os ved 
sin søn, hvem han har indsat til arving over alle ting, ved hvem han også 
har skabt verden“ (Hebr 1,2). 

Skaberen, som udtænkte, designede og fik det hele til at ske, har åben-
baret skabelsesprocessen for os, også for at vi skal forstå vores egen 



plads i skaberværket. ”Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt 
dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk“ (Sl 104,24). ”Jeg 
takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, 
jeg ved det fuldt ud!“ (Sl 139,14). 

At gætte på, hvordan det hele opstod, er absurd. Skaberen har åbenba-
ret det i sit ord. Her løfter han fligen af skabelsesprocessen og sætter 
menneskets formåen i relief til sin egen almagt. ”I tro fatter vi, at verden 
er blevet skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget 
synligt“ (Hebr 11,2). Vi kalder denne skabelsesproces creatio ex nihilo – 
”skabelse ud af intet“. Gud var ikke afhængig af forhenværende energi 
eller materiale. Han var før alt og havde i sig selv magt til at skabe. ”Ved 
Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust 
fra hans mund … For han talte, og det skete, han befalede, og det stod 
der“ (Sl 33,6.9). ”Gud udspændte himmelbuen over horisonten, hængte 
jordkloden op i det tomme rum“ (Job 26,7 BHD). 

Guds ånde blæste liv
Om livet på jorden får vi denne åbenbaring. ”Guds ånd har skabt mig, 
den Almægtiges ånde har givet mig livet“ (Job 33,4). ”Da formede Gud 
Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så men-
nesket blev et levende væsen“ (1 Mos 2,7). Patriarken Job siger, ”Han, 
som dannede mig i moders liv, dannede han ikke også de andre? Èn 
og samme Gud har skabt os i moders liv“ ( Job 31,15). Men han gav ikke 
blot mennesket eksistens. Han gav dem intelligent liv, sanser, en fri vilje, 
kunstneriske evner, talegaver, evne til at elske, evne til at værdsætte 
skønhed og musik, han gav mennesket noget af sig selv. ”Gud skabte 
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og 
kvinde skabte han dem“ (1 Mos 1,27). Vi er ikke en forbedret dyreart. Vi 
blev skabt til at være mennesker. Udtænkt af en kærlig og omsorgsfuld 
Gud. Der er meget vi ikke ved og forstår om skabelsen. Men ét står 
klart. Du og jeg er ikke en tilfældighed. Vi er alle en planlagt og værdi-
fuld del af Guds skaberværk. 
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”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som 
du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menne-
skebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end 
Gud, med herlighed og ære, har du kronet det. Du har gjort det til 
hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder“  
(Sl 8,4-7).

Skabt i kærlighed
Denne Skaber Gud har ikke blot givet os liv og sørger for os hver dag 
året rundt med ”lutter gode og fuldkomne gaver“, som kommer ned 
ovenfra (Jak 1,17); men da det gik galt og mennesket faldt i synd, greb 
han ind for at redde os og sit vidunderlige skaberværk. ”For således 
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror 
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv“ ( Joh 3,16). Du skal vide, at 
du ikke er en tilfældighed. Du er elsket af Skaberen, og han vil give dig 
en vidunderlig fremtid, hvis du vil.
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