
‘Op een dag vroeg de lerares aan haar leerlingen: ‘Welke uitvinder heeft de wereld en de mensen op 
een positieve manier veranderd?’ Bijna elk kind in de klas stak een vinger op. De een riep: ‘Thomas 
Edison, want hij was de uitvinder van de lamp.’ Inderdaad, een prachtige en belangrijke vondst. 
‘Nee,’ zei een ander, ‘de gebroeders Wright – Orville, want zij bouwden het eerste vliegtuig. Zonder 
vliegtuigen komen we nergens!’  
‘Leonardo da Vinci,’ zei een ander. Hij was zelfs uitvinder van beroep, bovendien: ingenieur, filosoof, 
architect, kunstenaar, medicus, natuurkundige en scheikundige. Hij kon alles!  
Eigenlijk was Alexander Bell de belangrijkste uitvinder… van de telefoon! Wie kan nog fatsoenlijk 
leven zonder een telefoon? Of toch Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web (www)? 
Over de hele wereld gebruiken mensen 24/7 Google en vind je op – bijna – alle vragen het antwoord. 
Maar uiteindelijk is Henry Ford de grootste uitvinder, want hij was de geestelijk vader van de auto! Je 
kunt je het wereldbeeld zonder auto niet meer voorstellen. Stuk voor stuk geweldig geniale mensen 
die met hun enige uitvinding de mensen hebben verrijkt, beïnvloed en veranderd.  
Toch was er één meisje in de klas dat het waagde om te roepen: ‘Ja maar, juf, ik kies voor God!’ Zij 
had ergens gehoord dat Hij niet alleen de hemel, maar ook de aarde had bedacht met bomen, 
bloemen, dieren en mensen. Wie verzint er nu zomaar de zon, de maan en de sterren, die ook 
allemaal stralen, schijnen en ons dagelijks leven tijd en richting geven? En niet één soort bloem, maar 
duizenden, en allemaal ongelooflijk mooi, ook nog in prachtige kleuren (die Hij ook al heeft 
verzonnen) en geuren (die Hij ook, een voor een, heeft bedacht). Net als dieren… zo sterk als tijgers 
en zo klein als mieren! Het meisje keek rond met pretoogjes: ‘Wie denken jullie dat de regenboog 
heeft bedacht? De regenboog! Zoiets komt in geen mensenhoofd op, hoor…’ Het meisje somde even 
op hoeveel soorten vogels er zijn, die een voor een een ingebouwd navigatiesysteem hebben, elk 
met ook nog een eigen geluid, en honderden boomsoorten over de hele wereld! Elke vogel, bloem 
en boom is speciaal door God ontworpen. Plus het complete zonnestelsel… miljoenen sterren 
allemaal op gepaste afstand, met uniek licht dat al eeuwenlang schijnt! Ze vertelde dat je alle 
uitvindingen van God elke dag tegenkomt in rozen, beukenbomen, de Grote Beer, labradors, 
roodborstjes, in de regen… en, o ja, ook in de meeste mensen! Het meisje vond dat God, al 
tienduizend jaar, de grootste uitvinder is, de allergrootste en voor altijd.’ 


