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In de Bijbel spelen de natuur en dieren een belangrijke rol. Francine 

Rivers neemt je mee op een reis door de prachtige schepping, zowel in 

haar eigen achtertuin als op andere plekken. Wat kunnen we leren van 

de mieren, de specht en de regenworm? Met veel mooie natuurfoto’s, 

gebeden en Bijbelteksten illustreert dit boek de inspiratie die je kunt 

vinden in Gods complexe en wonderbaarlijke schepping. 

Dit boek ademt de schoonheid van het leven en neemt je mee de 

natuur in. Francine Rivers nodigt je niet alleen uit in de wereld van de 

Vader, maar ook in die van haarzelf. Je zult blij zijn dat je de uitnodi-

ging hebt aangenomen! – Beth Moore

  Bestsellerauteur Francine Rivers raakte 
de harten van vele lezers met romans als 
Bevrijdende liefde en Verdwaalde ster. Ze 
ontdekte de schoonheid van de schepping 
toen ze als kind met haar ouders ging 
kamperen. 
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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 waar-
neembaar. 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 waarschuw-
den 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 micro-
scopische 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 
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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 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, com-
plexe 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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1
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 zacht-
geel, 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 vervol-
gens 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: 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 ‘goe-
demorgen’. 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 belof-
te! 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.  
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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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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 obser-
veer 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 liefde-
volle 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 op-
nieuw 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.

Veel strijd, gevaar en tegenstand,
heb ik al ondergaan;

maar door genade sta ik hier,
en kom ik veilig aan.

Amazing Grace
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