HOOFDSTUK 1 - Van Adam tot Abraham
Genesis 1 en 2: De schepping en het paradijs
De Bijbel is het enige religieuze boek dat begint met een ordelijke verklaring van het ontstaan
van het heelal (aarde, zon, maan, sterren en planeten) en sluit met een verhaal over het einde van
het heelal. De geschiedenis van het ontstaan van deze wereld en de overige elementen van dit
heelal vinden we in het boek Genesis, de profetie over het einde in het boek Openbaring. Beide
boeken maken deel uit van de 66 door de Heilige Geest geïnspireerde boeken die men Bijbel
noemt. Het woord " Bijbel "is afgeleid van het Griekse woord "Biblia" dat "Boeken” betekent.
Opmerkelijk is dat de 66 bijbelboeken -hoewel geschreven door 40 verschillende schrijvers in
een periode van ongeveer 1500 jaar, een samenhangend beeld geven en dat de honderden
profetieën die er in voorkomen reeds in vervulling zijn gegaan of op dit moment in vervulling gaan.
Dit is het bewijs dat de boeken inderdaad in opdracht van God zelf zijn geschreven.
In Genesis 1 en 2 lezen we dat God zijn kracht en wijsheid toonde door in slechts zes dagen het
hele universum inclusief alle complexe levende organismen op de aarde uit het niets tot stand te
brengen. In de Bijbel wordt daarna nog op honderden tekstplaatsen herinnerd aan dit bewijs
eeuwige kracht en goddelijkheid. Het zijn teksten in de trant van "God spreekt en het is er." En
in Romeinen 1:20-22 staat het ook nog eens heel duidelijk 'God is wel onzichtbaar, maar zijn
werk - alles wat Hij heeft geschapen - bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van
de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de
mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden
zij hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor wat Hij heeft gedaan.
Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster.
Hoewel zij dachten dat zij alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom.' Ook bij de voorlezing van
het vierde gebod in de kerkdiensten wordt er steeds weer aan herinnerd dat God in slechts zes
dagen de hele hemel en aarde heeft geschapen. In het licht van het scheppingsverhaal zijn alle
overige wonderen die in de Bijbel worden beschreven goedbeschouwd slechts kruimelwerk.
Overigens vinden we in hoofdstuk 1 meteen al aanwijzingen over de Goddelijke Drie-eenheid. In
Gen 1:2 lezen we dat de Geest van God over de wateren zweefde en in vers 26 staat dat God zei:
laat ons mensen maken die op ons lijken. Ongetwijfeld werd dit door God de Vader tegen Jezus
Christus gezegd, omdat in Johannes 1:3 staat dat Jezus Christus al het bestaande heeft
gemaakt. Wie de kracht en wijsheid van Jezus Christus goed op zich in wil laten werken doet er
daarom goed aan om de natuur om zich heen goed te bestuderen en te bewonderen.
In de geschiedenis van de schepping van de mens vinden we een aanpak die we vandaag ook vaak
aantreffen bij TV presentaties. In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 tot en met vers 7 wordt in grote
lijnen de volgorde van Gods schepping handelen vermeld. Daarna wordt in hoofdstuk 2 vanaf vers
7 als het ware verder ingezoomd op het aspect schepping van de mensen en de start van het
eerste mensenpaar in het paradijs. Dat verklaart dat er een overlapping is met hoofdstuk 1 de
verzen 26 t/m 30. Het boek Genesis meldt dat de Here God Adam in de hof van Eden plaatste
om die te bewerken en te bewaren. Het leven van de eerste mens zag er bijzonder rooskleurig
uit. Hij mocht van alle bomen in de hof vrij eten. Maar van slechts één boom: de boom van kennis
van goed en van kwaad niet. Als hij daarvan zou eten zou hij de dood sterven. Er was slechts een
heel simpel keuzeprobleem: kiezen voor eeuwig leven of voor de dood. Het leek zo eenvoudig.
Vervolgens werd Eva geschapen als gelijkwaardige hulp naast Adam. Adam was heel gelukkig en
Eva ook. Maar dat zou niet altijd duren.

Toelichting. Het lijkt erop dat God voor mensen die mochten twijfelen aan de betrouwbaarheid
van het scheppingsverhaal nog een paar controle punten in het scheppingsverhaal heeft laten
opnemen. Een paar voorbeelden. De beschrijving van de schepping van licht en duisternis in
hoofdstuk 1 vers 3. Men heeft zich altijd afgevraagd wat dit toch zou kunnen betekenen, en
waarom er ook bij de eerste drie dagen wordt gesproken van avond en morgen. De zon wordt toch
pas op de vierde dag geschapen? Hoe kan er dan sprake zijn van avond en morgen ?
Natuurkundigen worstelen al meer dan honderd jaar met de vraag wat licht nu eigenlijk is.
Niemand durfde een uitspraak te doen. Maar sinds een jaar of tien vindt de theorie van de
Engelse prof. Stephen Hawkins algemeen aanhang, die zegt dat licht in wezen de oermaterie is.
Duisternis is de antimaterie. De oermaterie is uit het niets ontstaan en zal ook weer in het niets
kunnen verdwijnen. Een voor de hand liggende uitleg van vers 3 wordt dan dat God op de eerste
dag de wereldbol en alle overige materie in het heelal in de vorm van licht daarom heen heeft
geschapen. En wat het verschijnsel dag en nacht op de eerste drie dagen betreft: Sinds 1992
heeft men gemeten dat er ergens aan de rand van het universum een soort muur van licht moet
staan. De exegese van het begrip dag/avond tijdens de eerste drie dagen wordt dan dat het
oerlicht of de achtergrond verlichting het effect van morgen en avondschemering op de
ronddraaiende aarde heeft gegeven. Misschien was het licht zwakker of anders van kleur maar er
is geen enkele reden om de lengte van de eerste drie dagen "op te rekken" zodat er ook nog
ruimte is voor een evolutieverhaal.
Een ander voorbeeld: In hoofdstuk 1 vers 21 en 24 lezen we dat God de levende wezens naar hun
aard schiep. Maar wat is naar hun aard? Sinds ca 1870 weten we dankzij de bioloog Mendel dat je
alleen binnen bepaalde soortgrenzen dieren kunt kruisen. Ga je daar buiten dan ontstaan er
onvruchtbare exemplaren. Het begrip "naar zijn aard" is vandaag gemakkelijk biologisch te
definiëren. Hetzelfde geldt voor het begrip mens. Dankzij DNA analyses is men het er nu wel
over eens dat de huidige mensheid een en dezelfde stammoeder moet hebben gehad. Er is alleen
nog strijd over de vraag of die moeder in Afrika of in Azië heeft gewoond.
Blijft natuurlijk het alternatieve scheppingsverhaal van de evolutionisten over het door toeval
geleide ontwikkelingsproces gedurende 3.5 miljard jaren. Dit is theologisch gezien het grootste
schandaal aller tijden. Omdat men het resultaat van Christus 'geniale scheppingshandelen toe wil
schrijven aan het stomme toeval. Als men het aan de duivel of aan een alternatieve Godheid had
toegeschreven zou het nog minder beledigend zijn geweest. Een andere belediging is de stelling
dat de mens in wezen niets anders is dan een dier. Deze stelling heeft nog grote
maatschappelijke gevaren ook, zoals de geschiedenis van Nazi Duitsland ons heeft geleerd. In
een speciale bijlage ga ik verder in op de vraag of het redelijk is om te geloven dat onze
complexe aarde is ontstaan door de kracht van Jezus Christus, de geniale zoon van God of dat je
zou moeten geloven in de kracht van het stomme toeval. De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament
dat geloven in Jezus Christus een zaak van redelijke Godsdienst is. De apostel Paulus spreekt van
nuchtere waarheid. Waarom zouden wij zijn voorbeeld niet volgen ?
Genesis 3: De eerste zonde
In dit hoofdstuk lezen we hoe de slang, in eerste instantie de vrouw verleidt om toch van de
verboden boom te eten. De slang zegt tegen haar dat ze niet zal sterven als ze van de boom eet,
maar dat haar ogen zullen worden geopend en dat ze als God zal zijn en het onderscheid tussen
goed en kwaad zal kennen. Het leek de vrouw aantrekkelijk om door het eten van een heerlijke
vrucht verstandig te worden, ze at van de boom en gaf haar man ook te eten. Toen kwamen ze er
plotseling achter dat ze naakt waren en maakten zich schorten van vijgenbladen. Ze verborgen
zich in de struiken toen ze het geluid van God hoorden. God vraagt of ze van de verboden boom

hebben gegeten. De man geeft de vrouw die hij van God heeft gekregen de schuld en de vrouw
geeft de schuld aan de slang. God begint met de veroordeling van de slang. De slang zal vervloekt
zijn en op zijn buik door het stof kruipen. Er zal vijandschap zijn tussen de slang en de vrouw, en
tussen hun nakomelingen. Een van haar nakomelingen zal de kop van de slang verbrijzelen en de
slang zal hem de hiel verbrijzelen. De vrouw krijgt verder dan vonnis te horen dat haar
zwangerschapsproblemen sterk zullen toenemen en dat de man over haar zal heersen. Tegen de
man zei God dat tengevolge van zijn zonde de aardbodem vervloekt is. Al zwoegende zal hij
daarvan eten, omdat de aardbodem doornen en distelen zal voortbrengen. Totdat hij weer terug
zal keren tot het stof. God zond hen vervolgens weg van de hof van Eden om te voorkomen dat ze
ook nog eens zouden eten van de boom des levens en zo eeuwig zouden leven.
Toelichting. Uit het boek Openbaring blijkt dat we de slang in het paradijsverhaal moeten zien
als een instrument van de satan. De vervloeking van de slang is dus bedoeld voor de satan zelf die
door middel van een leugen het eerste mensenpaar tot zonde heeft verleid. De veroordeling tot
het kruipen in het stof betekent dat de duivel, de oude slang na verloop van tijd niet meer in de
hemel mag komen maar op de aarde zal worden geworpen. Zie Openbaring 12:8 en 9. Een algemeen
aanvaarde uitleg is dat de duivel na de Hemelvaart van Jezus Christus uit de hemel is verdreven
en op de aarde is gegooid. Het vermorzelen van de kop van de slang, duidt op de genadeslag die
Jezus Christus, de unieke nakomeling van Eva de duivel zal toebrengen in de eindtijd. Zie
Openbaring 19:19. Het vermorzelen van de hiel van de nakomeling van Eva duidt op de extra
pijnlijke wijze waarop Jezus Christus zou worden gekruisigd. Hoewel de duivel hier de echte
hoofdpersoon is mogen we aannemen dat de slang voor Adam en Eva een gewoon zintuiglijk
waarneembaar dier was, dat waarschijnlijk na de veroordeling door God uit een boom viel en al
schuifelend op zijn buik uit het gezicht verdween. Voor Adam en Eva het eerste bewijs van de
voltrekking van Gods straf. De werkelijke strekking van Gods oordeel en zijn overwinningsbelofte
zal Adam en Eva misschien nooit duidelijk zijn geworden.
Gen 3:15 wordt wel aangeduid als de "moederbelofte" of de eerste evangelieverkondiging. Het is
een versluierde verwijzing naar de overwinning van Jezus Christus. De geschiedenis van de
zondeval toont dat God niet alleen rechtvaardig is en de aangekondigde straf inderdaad laat
voltrekken, maar tevens ook barmhartig. De doodstraf wordt niet meteen ten uitvoer gebracht.
Maar het allerbelangrijkste is dat er weer perspectief op eeuwig leven wordt geboden.
Genesis 4: Kaïn en Abel en de gevolgen van de zonde
Adam en Eva krijgen in eerste instantie twee zonen. Kaïn de oudste en Abel de jongste. Beiden
offeren aan God maar Kaïn merkt dat zijn offer niet door God wordt geaccepteerd. Kaïn wordt
boos, maar God waarschuwt hem. Hij zou vrolijk kunnen kijken als hij maar goed zou leven. God
waarschuwt hem om niet toe te geven aan zondige gevoelens. Maar Kaïn luisterde niet. Hij lokt
zijn broer naar het open veld en slaat hem dood. God zoekt Kaïn op en vervloekt hem. Kaïn zal
problemen hebben met het bebouwen van de aarde en hij zou als een zwerver en vluchteling op de
aarde zijn. Kaïn toont geen echt berouw maar stelt zich zielig op door te klagen dat iedereen hem
nu wel zal willen doden. God beschermt hem door een teken dat aangeeft dat ieder die Kaïn zal
doden zevenvoudig zal boeten. Een achter-achter kleinzoon van Kaïn, Lamech geheten verhief de
door Kaïn geïntroduceerde geweldscultuur tot de norm. Hij maakte een lied waarin hij zong: Ik
sloeg een man dood om mijn wonde en een knaap om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig
gewroken maar Lamech zevenenzeventig maal! In het zondvloedverhaal lezen we dat deze
geweldscultuur de ondergang van de toenmalige wereld zou bewerkstelligen.

Genesis 5: De oudvaders
De eerste mensen waren volmaakt geschapen en dat is er waarschijnlijk ook de oorzaak van dat
hun kinderen ook na de zondeval nog heel lang leefden . De oudste mens was Metuselah die maar
liefst 969 jaar oud werd. De mensen waren ook heel slim en creatief. Zo lezen we in Gen 4:22 dat
de kinderen van Kaïn al koper en ijzer konden bewerken en muziekinstrumenten konden maken. De
kennis over God was natuurlijk niet verdwenen. De mensen leefden lang genoeg om het door te
vertellen. Zo lezen we van Henoch die zo dicht bij God leefde dat hij op zijn 365ste levensjaar
tot God werd opgenomen. Toch had men grote moeite om rond te komen omdat God de
aardbodem vervloekt had. In gen 5:29 staat dat de naam Noach betekende: deze zal ons
troosten over de moeitevolle arbeid van onze handen op de door de Here vervloekte aardbodem.
Toen Noach 500 jaar oud was kreeg hij drie zonen Sem, Cham en Jafet.
Genesis 6 t/m 9: De zondvloed
De nakomelingen van Kaïn en de nakomelingen van Seth, de derde zoon van Adam en Eva begonnen
zich te vermengen. Dit was niet goed in de ogen van God. In Genesis 6 : 11 - 13 lezen we dat de
mensen in de loop van de tijd steeds slechter en gewelddadiger werden in de ogen van God.
Interessant is vers 3 waar gesproken wordt van 120 jaar die God de mensheid geeft om terug te
keren van hun boze werken. Er zijn ook vertalingen die spreken van een beperking van de
maximum leeftijd van de mens tot 120 jaar. Dit getal klopt vrijwel exact met de huidige
leeftijdsstatistieken en met DNA analyses.
Toen God zag dat de boosheid en de geweldenarij van de mensheid een enorme omvang had
aangenomen, besloot hij de hele mensheid te verdelgen. Maar Noach vond genade in de ogen van
God want hij was een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach kreeg gedetailleerde instructies
om een enorme ark te maken, ca 135 m lang, 22.5 meter breed en 13.5 meter hoog. Een schip
vergelijklijkbaar met een cruiseschip van ca 14.000 brutoregister ton. Australische christenen
hebben uitgerekend dat er ca 25.000 dieren met de omvang van een schaap in zouden kunnen.
Noach bouwde ca. 100 jaar aan het schip. Toen zond God van alle op het land levende diersoorten
naar hun aard een mannetjes en een wijfje twee aan twee naar de ark. Van alle vogels en van de
reine landdiersoorten werden er zelfs zeven paartjes gestuurd. Tenslotte gingen Noach, zijn
vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen zelf in het schip en God sloot zelf de deur achter hen.
Genesis 7:11 meldt dat vervolgens de regen uit de hemel stroomde en dat de ondergrondse
watermassa's open braken. De datering is heel exact: Noach was 600 jaar oud, het was de
zeventiende dag van de tweede maand. Veertig dagen raasde de watervloed over de hele aarde
bedekte alles en nam de ark op zijn golven mee. Tenslotte stond het water zeven meter boven de
hoogste bergtoppen. God vernietigde alles behalve Noach en zijn familie. De watervloed bedekte
de aarde 150 dagen lang. Maar toen hielden de zware regens op en de ondergrondse wateren
keerden weer terug naar hun normale loop. Na een lange droogtijd gingen Noach en de dieren
uiteindelijk weer uit de ark. God beloofde dat hij de nooit meer zo zwaar zou vervloeken en
vernietigen. Ten teken van dit verbond gaf God de regenboog. Zolang de aarde blijft bestaan,
zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden. God
zei dat de mensen voortaan ook van alle wilde dieren zouden mogen eten. Daartegenover stond
dat moorden en het gebruiken van bloed was verboden. Dieren die mensen doodden moesten
worden gedood, net zoals mensen die het bloed van andere mensen zouden vergieten. De kinderen
van Noach kregen de opdracht om talrijk te worden en de hele aarde te vervullen.
Toelichting. Er zijn nogal wat mensen die zich afvragen of de aarde wel helemaal onder water is
komen te staan. Het begrip 'hele aarde' kan in de Bijbel soms ook betekenen 'de hele naaste

omgeving'. Geologisch onderzoek van de laatste jaren brengt aan het licht dat vrijwel de hele
aardbodem op zijn kop heeft gestaan. Men vindt fossielen op de meest vreemde plaatsen. Ook is
het zeker dat de continenten van Afrika en Zuid Amerika eens aan elkaar vast hebben gezeten.
Voorts blijkt dat het aardoppervlak voor 72 % uit water bestaat. Terwijl de gemiddelde diepte
van de oceanen is 4000 meter en de gemiddelde hoogte van het land 760 meter. Indien men het
openbreken van de ondergrondse wateren uit zou leggen als verzakkingen in de aardbodem,
gepaard gaande met verschuiving van continenten dan is het onderwater zetten van de hele
aardbodem gemakkelijk te verklaren. Overigens blijkt dat vulkaanuitbarstingen altijd gepaard
gaan met zware regenval. Het drogingproces zou gepaard kunnen zijn gegaan met opheffing van
grote delen van de aardkorst.

Genesis 10: De volkenlijst
In dit hoofdstuk vinden we een opsomming van de nakomelingen van de zonen van Noach.
Bijzondere namen zijn: de zonen van Javan die langs de kust wonen en ieder een eigen taal
hebben (vers 5), Nimrod de geweldige jager (vers 8-12) die ook grote steden als Ninevé bouwde.
Door de geslachten heen verspreidden hun afstammelingen zich over de aarde en vormden zo
volken. In vers 24 wordt gesproken van Peleg, (dat betekent verdeeldheid) omdat God in zijn
dagen de talen van de mensen verdeelde. Maar je kunt ook denken aan de scheiding van de
continenten omdat er op beide continenten overeenkomstige planten en dieren zijn te vinden. Het
is niet ondenkbaar dat de scheiding plaatsvond ten tijde van Peleg.
Toelichting. Je zou op basis van de volkenlijsten in Genesis uit kunnen rekenen hoe oud de aarde
is. Als je ervan uitgaat dat er steeds sprake is van een directe vader-zoon relatie zou Adam
ongeveer 4.000 jaar voor Christus moeten zijn geschapen en zou de wereld dus ca. 6.000 jaar
oud zijn. Het komt in de Bijbel echter ook vaak voor dat een verre nakomeling wordt aangeduid
als 'zoon van'. Het gaat soms om perioden van 400 jaar. Vandaar dat men in orthodox christelijke
kringen er van uit gaat dat de aarde tussen de 6.000 en 20.000 jaar oud is. Maar dat is dus wel
heel wat anders dan de miljoenen jaren van de evolutionisten. Maar de Bijbelse gegevens over
een jonge aarde kloppen wel degelijk met allerlei metingen die in de natuur worden uitgevoerd.
Het gaat om ijsafzettingslagen in gletsjers, jaarringen bij bomen, stofafzetting op de maan,
levensduur van kometen met een korte looptijd, de hoeveelheid micrometeorietenstof op het
aardoppervlak, de hoeveelheid Helium in de atmosfeer en het verval van het aardmagnetisch veld.
Aangezien veel sterren meer dan 20.000 lichtjaren van de aarde verwijderd zijn zou je een
probleem hebben met het licht. Hoe kon het licht het aardoppervlak tijdig bereiken als de aarde
maar 20.000 jaar oud zou zijn? De laatste jaren heeft men metingen gedaan over de afname van
de lichtsnelheid. Wanner alle meetresultaten in een curve worden uitgezet blijkt dat de
lichtsnelheid oneindig groot moet zijn geweest rond ca 4.000 jaar voor Christus. Tenslotte nog
een aardig voorbeeld uit de dierenwereld. Volgens de evolutionisten zijn de Dinosaurussen ca 65
miljoen jaar geleden plotseling allemaal uitgestorven door een meteoriet inslag. Maar in de Bijbel
kom je toch nog een Dinosaurus tegen die gelijktijdig met de moderne mens moet hebben
geleefd. In Job 40 : 10-19 vindt je een omschrijving van een groot monster, in het Hebreeuws als
Behemoth aangeduid. Bijbelvertalers wisten tot voor kort geen raad met dit woord omdat ze
geen beest kenden met een staart als een ceder en een enorme kracht in zijn buikspieren en
lendenen. Sommigen kozen voor Olifant, anderen voor Nijlpaard maar iedereen wist dat het niet
kon kloppen . Daarom laten Engelse vertalers soms gewoon het woord Behemoth staan. Men heeft
inmiddels Dinosauriërs opgegraven met een staart van 30 meter, langer nog dan menige
cederboom. Het ligt voor de hand dat men in nieuwere vertalingen zal kiezen voor Dinosauriër.
Evolutionisten zullen er wel niet blij mee zijn!

Genesis 11: De torenbouw van Babel en het eerste bericht over Abraham
Lang niet alle mensen verspreidden zich over de aarde. Men ontdekte in het land Sinear een
grote vlakte waar het goed wonen was. Men besloot een grote toren te bouwen die tot in de
hemel zou reiken. Op die manier wilde men voorkomen dat de bevolking zich verder over de aarde
verspreiden zou. God zag het en meende dat de mensheid die een taal zou spreken en op een
plaats zou wonen uiteindelijk alles zou kunnen bereiken wat men maar zou willen. Daarom besloot
God om hun spraak te verwarren, zodat ze wel genoodzaakt zouden zijn om zich over de hele
wereld te verspreiden. De stad waar dit gebeurde heette Babel = verwarring. In dit hoofdstuk
vinden we nog eens een uitgebreide opsomming van de nakomelingen van Sem. Een van zijn
nakomelingen heette Terah. Hij woonde in Ur der Chaldeeën. Hij besloot op een goede dag om
naar het land Kanaän te emigreren, samen met zijn zoon Abraham, diens vrouw Saraï en zijn neef
Lot. Saraï was de halfzuster van Abraham en had geen kinderen. Onderweg bleven zij echter in
de stad Haran en vestigden zich daar.

Voorstudie advies:
Lees de eerste 11 hoofdstukken van Genesis en de in de inleiding genoemde
teksten globaal door.
Vragen, stellingen en discussiepunten
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe vaak denk je aan de schepping van de aarde?
Hoe letterlijk neem jij het Bijbelverhaal?
Waar denk je aan als je een vogel ziet?
Waarom zou het zondvloed verhaal eigenlijk zijn vermeld?
Waarom staan de lijsten met de oudvaders in de Bijbel?

