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Schepping en evolutie

DEEL II

De Schepping
Het Begin
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Schepping en evolutie: II

Alleen moeten er een aantal tradities en
heilige huisjes op de helling gezet
worden.

Dit is een ontdekkingsreis doorheen de
oorsprong van ons universum.

Wetenschap en bijbel zijn meer in
overeenstemming dan meestal wordt
vermoed.
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Schepping en evolutie: II

Deze voordracht is een zoektocht aan de hand van wat ons
aan kennis beschikbaar is. Alhoewel er zeker geen antwoord
op alle vragen is, wordt er toch geprobeerd om een
aanvaardbaar “kader” te ontwikkelen.

Het is niet de bedoeling om ergernis of twist op te wekken,
enkel om in een open geest na te denken over datgene wat
we kunnen lezen in de bijbel

God heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt,

maar Hij is niet kwaadaardig van wil.

Einstein
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Afwijkende waarneming die
aanvaard wordt om de theorie

werkbaar te houden (grensgeval)

Naarmate er meer “feiten” gekend zijn,
zal een gezonde ontwikkeling van een
visie het voorgaande insluiten en niet
tegenspreken.

Grensgevallen ontstaan
meestal door gebrek aan
kennis. Ze zouden zich
dan ook meestal aan de
rand van het denkkader
moeten bevinden.

Schepping en evolutie deel II.
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Schepping en evolutie deel II.

1) Inleiding

2) Opbouw van de chronologie

• Het concept “tijd”

• De Big Bang

• Woest en ledig

• Duisternis en licht

• Scheppen en vorm geven (formeren): bara en asah.

• Kanttekeningen en opmerkingen

• Overzicht van de chronologie

3) Conclusies
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22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij
hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen
door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens,
van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

1) Inleiding: verstand is noodzakelijk.

Romeinen 1: 20- 23

20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping
der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij
geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God
kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is
duister geworden in hun onverstandig hart.
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Genesis 1: 1-5

NBG : In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu
was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods
zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen
het licht en de duisternis.

SVV : In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu
was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest
Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar
werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte
scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
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Er is een begin.

God had niets nodig om te scheppen, de schepping
door GOD gebeurt uit het niets.

Materie, tijd en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, voor de schepping bestond er geen
materie, noch ruimte, noch tijd !

Niets verbaast me meer dan tijd en ruimte.
Charles Lamb 1860

Het is onmogelijk de ruimte te krommen zonder ook de tijd
te krommen: bijgevolg heeft tijd ook een vorm.

Stephen Hawkin, Het universum, 2001, p41

2) Opbouw van de chronologie:

Het concept “TIJD”
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De kromme weg is soms korter dan de rechte weg tussen twee plaatsen.

Absurdistan
Starteghem

Kbenderem

2) Opbouw van de chronologie:

Het concept “TIJD”
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Het licht wordt afgebogen langsheen een planeet.
De tijd-ruimte is gekromd.
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De proeven met tijd en ruimte tonen aan dat het één
niet zonder het ander kan. De tijd heeft, net als de
materie, dan ook een begin.

I Corinthe 15: 51-52

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een
ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal
klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij
zullen veranderd worden.

Naast het feit dat tijd een begin heeft, bestaat er ook een
kleinste tijdseenheid. Er bestaat dus, een weliswaar zeer
klein, maar toch ondeelbaar ogenblik in de tijd:

De Plancktijd: 10-43 seconde.
0,0000000000000000000000000000000000000000001 seconde



12/95How to build the Universe
Ambjørn J., Jurkiewicz J. & Loll R.
Physical Review Letters, 93. 131301 (2004).

Including cause-and-effect in equations produces

4-dimensional space-time.

Is causality an inherent and necessary
characteristic of the Universe, or just an illusion
produced by the way our brains interpret the
world?

It's real, say physicists, who believe they have
worked out how the Universe is constructed from
the tiniest building-blocks of space-time. The
finding could also help the development of a
theory of quantum gravity, which would marry the
two currently estranged physical theories of the
Universe: quantum theory and relativity.

Nature News, 08 October 2004
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Exodus 3:14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij
zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: “Ik ben” heeft mij
tot u gezonden.

De naam van God: Tijdloos & ruimteloos

Niet Ik ben groot: God bestaat buiten ruimte zodat het woord
“groot” God reduceert tot ruimte.

Niet Ik ben eeuwig: God bestaat buiten tijd waardoor ook het
woord “eeuwig” God binnen de tijd brengt.

Alles wat na de “IK BEN” had gekomen zou God beperkt
hebben. Het enige zinvolle die gezegd kan worden is dat
“GOD IS”. Deze naam getuigt van enorme majesteit en
wijsheid.
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De naam van God: Tijdloos & ruimteloos

Wij zijn echter zintuiglijke wezens. In Christus vult God op een praktische
manier de “IK BEN” in.

Jezus zei tot hen: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Eer
Abraham was, ben ik.

Johannes 8:58

“Ik ben”: de weg

“Ik ben”: de waarheid

“Ik ben”: de opstanding & het leven

“Ik ben”: het licht

“Ik ben”: de herder

“Ik ben”: de deur

“Ik ben”: het brood van het leven

“Ik ben”: de ware wijnstok

“Ik ben”: van boven
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In tegenstelling tot de evolutietheorie:

• werd de big bang niet op voorhand gepostuleerd of voorspeld.

• Werden er waarnemingen gedaan die alle wijzen op een
“onrustig” heelal, die “nazindert” van een enorme universele
energie-uitbarsting.

2) Opbouw van de chronologie:

De Big bang
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Edwin Hubble (1889-1953)

Samen met Humason ontdekte hij de
samenhang tussen de afstand van
de extragalactische stelsels en de
roodverschuiving van hun spectraal-
lijnen, die geïnterpreteerd wordt als
experimentele bevestiging van de
uitdijing van het heelal.

2) Opbouw van de chronologie:

De Big bang



17/95

Voor iemand die het heelal
vanuit een melkwegstelsel
bekijkt, lijken de andere
melkwegstelsels verder weg
te komen staan. De
melkwegstelsels die ver weg
staan, lijken zich sneller weg
te bewegen dan de stelsels
die dichterbij staan. Dit is de
wet van Hubble.

2) Opbouw van de chronologie:

De Big bang
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Georges Lemaître

Geboren te Charleroi op 17 juli 1894 en
gestorven te Leuven op 20 juni 1966. Belgisch
wiskundige en astronoom, priester, studeerde
te Leuven, Cambridge en in de Verenigde
Staten aan Harvard University en het
Massachusetts Institute of Technology, en
werd in 1927 hoogleraar te Leuven.

Hij publiceerde enkele studies over
relativiteitstheorie, kosmische straling en over
de structuur van het heelal. Hij is vooral
bekend door zijn reeds in 1927 gepubliceerde
theorie van het uitdijend heelal.

2) Opbouw van de chronologie:

De Big bang
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De Big bang
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De Achtergrondstraling:

Televisie - sneeuw

2) Opbouw van de chronologie:

De Big bang
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In 1964 ontdekten A.A. Penzias en R.W. Wilson bij toeval
(bij het verifiëren van de ruiskarakteristiek van een ruisarme
antenne ) de microgolf-achtergrondstraling, een uit alle
richtingen van het heelal komende uniforme
achtergrondstraling, die het spectrum heeft van een zwart
lichaam met een temperatuur van 2,7 K. Deze straling wordt
algemeen beschouwd als het eerste directe bewijs voor de
oerexplosie-theorie.

Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2002.

2) Opbouw van de chronologie:

De Big bang
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In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig,
en duisternis lag op de vloed
en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Heeft God een lege en woeste aarde geschapen ?

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: 1 & 2: Woest en ledig

Wat is “leeg” en “woest” ?
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Woest “Tohoe” en Ledig “Bohuw”

Beide woorden samen, komen slechts op drie
plaatsen voor in de bijbel:

• Genesis 1: 2

• Jesaja 34:11

• Jeremia 4:23

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: 1 & 2: Woest en ledig
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Jesaja 34: 7-11

7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun
land wordt dronken van bloed en het stof wordt met vet
gedrenkt; 8 want de Here houdt een dag van wraak, een
jaar van vergelding in Sions rechtsgeding. 9 Zijn beken
verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot
brandend pek, 10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd
stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot
in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor. 11 Pelikaan
en roerdomp nemen het in bezit, uil en raaf huizen daar;
Hij spant daarover het meetsnoer der woestheid en het
paslood der ledigheid.
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22 Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze
kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn zij om kwaad te
doen, maar van goed doen weten zij niet. 23 Ik zag de aarde, en zie,
zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet.
24 Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden.
25 Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels
was weggevlogen. 26 Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al
zijn steden waren in puin gestort, voor de Here, voor zijn brandende
toorn. 27 Want zo zegt de Here: Een woestenij zal het ganse land
worden, al zal Ik niet voorgoed afrekenen; 28 hierom zal de aarde
treuren, en de hemel boven rouw dragen, omdat Ik het gesproken en
besloten heb, en er geen berouw van heb en er niet van zal
terugkomen.
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Jesaja 24: 1 Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde,
keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners.

Aansluitende teksten:

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: 1 & 2: Woest en ledig

Jesaja 45:18 Want zo zegt de Here, die de hemelen
geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en
haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een
baaierd (Woest - Tohoe) heeft Hij haar geschapen, maar ter
bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is
geen ander.
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Overzicht

Schepping
uit het niets

God oordeelt

God verwoest en
maakt leeg
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Genesis 1: 1 & 2: Woest en ledig

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

De aarde nu was woest en ledig,

en duisternis lag op de vloed

en de Geest Gods zweefde over de wateren.

In een begintoestand: God heeft de hemel en de aarde geschapen.

De aarde nu was - ‘werd’ woest ledig.

Dr. Riesel, Genesis, transcriptie, verklaring, vertaling

Stichting Hebreeuwse taal en letterkunde en Judaica, Rotterdam.

J. Doyen & J. Kooy, Evolutie weerlegt door wetenschappelijke feiten, EWP 1978, p12 & 13.
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We moeten eerlijk blijven met onszelf !

Ons heelal is een puinhoop !!

Kometen botsen met planeten en veroorzaken
fenomenale ontploffingen.

Sterren worden onstabiel en ontploffen.

Planeten werden vernietigd en brokstukken
zwerven door de ruimte.

… en zo verder…

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: 1 & 2: Woest en ledig



30/95

In 1997 werd met de Hubble ruimtetelescoop een
supernova waargenomen.
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Gigantische gamma straal explosies
worden waargenomen.
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Aura Borealis: een energetische zonnestorm
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Een energetische zonnestorm op Saturnus.
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De schoonheid van Saturnus gezien van op een afstand ...
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… blijkt vol met puin te zitten.
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Aida

Gaspra

Mathilde

Gigantische brokstukken en rotsblokken
tollen door het heelal.



37/95



38/95



39/95

De maan moet ooit onder vuur van een
machinepistool gelegen hebben.
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Moon Dione. Many impact craters.

Photo Nov. 12, 1980. Range 129,000 km.



45/95

Kometen: onstabiele ijsklompen op drift.
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Kometen: onstabiele ijsklompen op drift.Kometen: onstabiele ijsklompen op drift.
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De komeet van Schumacher-Levy ….
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… stort neer op Jupiter ….
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… Jupiter een planeet met gigantische stormen ...
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… zoals we die ook op aarde kennen.
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Vulkaan uitbarsting op Io, een maan van Jupiter.
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Vulkaanuitbarsting op Io, een maan van Jupiter.

Eruption on Io.

A plume of gas and particles is ejected some
100 kilometers (about 60 miles) above the
surface of Io in this image, which underwent
special processing to enhance the visibility
of the plume. The plume appears blue
because of the way small particles within it
scatter light. This image, like the others in
this gallery, was obtained on July 3, 1999,
when the Galileo spacecraft made its closest
pass by Io since it entered orbit around
Jupiter in December 1995.
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Zoals ook vulkanen uitbarsten op de aarde.
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Zoals ook vulkanen uitbarsten op de aarde.
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Zoals ook vulkanen uitbarsten op de aarde.
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Zoals ook vulkanen uitbarsten op de aarde.
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Uitgedoofde
vulkaan op de
planeet Mars



60/95

De planeten in ons zonnestelsel zijn woest, ledig en dodelijk.
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In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig,
en duisternis lag op de vloed (SVV Afgrond)
en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Genesis 1: 1 & 2

Zodra tijd-ruimte-materie gevormd wordt is het “systeem”
gevuld met energie (elektromagnetische straling). Het
systeem is m.a.w. gevuld met licht. Materie en licht zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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Materie zonder licht kan niet,

bijgevolg….

… moet er hier iets anders bedoeld zijn met “duisternis”.

Wordt er zeker geen licht geschapen op de eerste dag.

Moet bijgevolg ook licht een andere betekenis hebben
dan datgene wat wij er meestal aan geven.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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Als we weten dat “tohoe” en “bohuw” betekent dat:

God kwam, zag en oordeelde.

Duisternis werd in de vloed of afgrond geworpen.

De aarde werd gereinigd: water en Geest.
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18 Nu sidderen de kustlanden ten dage van uw val ; ja, de kustlanden
aan de zee zijn ontzet vanwege uw ondergang.19 Want zo zegt de Here
Here : Wanneer Ik u maken zal tot een verwoeste stad, als de steden die
ontvolkt zijn ; wanneer Ik de vloed over u zal doen opkomen en de
grote wateren u zullen bedekken,20 dan zal Ik u doen neerdalen met
hen die in de groeve neerdalen bij de mensen van de voortijd ; Ik zal u
doen wonen in de onderwereld bij de puinhopen uit de voortijd, met
hen die in de groeve neerdalen, opdat gij niet meer bewoond wordt, en
niet meer herrijst in het land der levenden.21 Tot een voorwerp van
verschrikking zal Ik u maken en gij zult niet meer zijn. Dan zult gij
gezocht, maar in eeuwigheid niet meer gevonden worden, luidt het
woord van de Here Here. 27 :1 Het woord des Heren kwam tot mij :2
Gij, mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus,

Ezechiël 26: 18-21 - 27: 1

Omwille van Tyrus wordt er verwoest
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De koning van Tyrus is de gevallen cherub: Lucifer of Satan.

12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de
Here Here: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon.
13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet
en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud
was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd,
waren zij gereed.
14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats
gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende
stenen.
15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er
onrecht in u werd gevonden:
16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwam jij tot
zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van
tussen de vlammende stenen.
17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet
doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om
met leedvermaak naar u te zien.



66/95

16 Maar richt u op en sta op uw voeten ; want hiertoe ben
Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige
daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u
verschijnen zal, 17 u verkiezende uit dit volk en de
heidenen, waarheen Ik u zend, 18 om hun ogen te
openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van
de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van
zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden
ontvangen door het geloof in Mij.

Handelingen 26 : 16 - 18

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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Genesis 1: 1-5

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde

nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de

Geest Gods zweefde over de wateren.

En God zei: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het

licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en

de duisternis.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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Johannes 1: 1-5

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit
is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord
was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het
licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
gegrepen.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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Johannes 1: 6-11

6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was

Johannes; 7 deze kwam als getuige om van het licht te

getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was

het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het

waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de

wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem

geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam

tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
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Johannes 3:19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun
werken waren boos.
Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij
zal het licht des levens hebben.
Johannes 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.
Johannes 12:35 Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht
onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet
overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.
Johannes 12:46 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een
ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.

Jezus is het Licht...

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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2 Corinthiërs 4:6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het
duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met
de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht:
1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord
hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen
duisternis.

Openbaring 22:5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht
van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen
verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden

Jezus is het Licht...

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Duisternis en licht
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Schepping
uit het niets

God oordeelt

God verwoest en
maakt leeg

Jezus herneemt de
schepping

Er ontstaat een
conflict tussen

Satan en Jezus

BIG
BANG

I Corinthe 8:6 … voor ons nochtans is er maar één God, de
Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here,
Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem..
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Aangaande de schepping is de bijbel zeer consequent in zijn
opbouw en woordgebruik.

De bijbel maakt een onderscheid tussen iets scheppen
(BARA) uit het niets en iets maken (ASAH) of vormgeven.

Aan de hand van het voorgaande komt de 6-dagen
schepping onder druk te staan.

Heeft God in 6 dagen geschapen?

Gebeurde de schepping in één of meerdere stappen?

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.
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Wanneer zijn de engelen en de rest van het hemelse heir
geschapen wetende dat in Job 38 :6 de engelen jubelden
tijdens de schepping want God zegt over zijn schepping :
Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar
hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen
juichten, en al de zonen Gods jubelden ?

Wanneer kwam Satan in opstand tegen God en wat
was de reactie van God tegenover deze opstand ?

Aangaande de schepping is de bijbel zeer consequent
in zijn opbouw en woordgebruik.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.



75/95

Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde
gemaakt (ASAH), de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende
dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

Exodus 31:17 Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos,
want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt (ASAH),
en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.

Jesaja 45:12 Ik ben het, die de aarde gemaakt (ASAH) en de mens
daarop geschapen (BARA) heb; mijn handen hebben de hemelen
uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.
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Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat:

De schepping van onze leefruimte in 6 werkelijke
dagen is verlopen.

Dat de engelen vroeger geschapen zijn
geweest.

Dat Jezus het licht is en Satan de duisternis.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.
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Jesaja 45: 5-7

5 Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen
God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kent, 6 opdat men het
weet waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er
buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander,

7 die het licht formeer en de duisternis schep,

die het heil bewerk en het onheil schep;

Ik, de Here, doe dit alles.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.
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Uit het voorgaande vers blijkt dat het licht (Jezus)
een vorm of manifestatie krijgt, maar NIET
geschapen is daar waar er wel duidelijk staat dat de
duisternis WEL geschapen is !

Dit wordt bevestigd door het boek spreuken :

Aangaande de schepping is de bijbel zeer
consequent in zijn opbouw en woordgebruik.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.
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Spreuken 8 :22 De Here heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van
zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. 23 Van eeuwigheid aan ben ik
geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. 24 Toen er nog
geen oceaan was, ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk
aan water. 25 Eer de bergen omlaaggezonken waren, voor de heuvelen
ben ik geboren; (…) Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar; toen Hij een
kring trok op het oppervlak van de oceaan, (…)

Wie heeft God tot aanzijn geroepen ?

Het antwoord vinden we wat verder in spreuken 8 ...

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah.



80/95
Spreuken 8: 32- 36

32 Nu dan, zonen, luistert naar mij,
want welzalig zijn zij die mijn wegen
bewaren.
33 Hoort naar de vermaning, dan
wordt gij wijs, slaat haar niet in de
wind.
34 Welzalig de mens die naar mij
luistert, dag aan dag wachthoudende
aan mijn deuren, bewakende de
posten van mijn poorten.
35 Want wie mij vindt, heeft het leven
gevonden, hij heeft van de Here
welgevallen verkregen.
36 Maar wie mij mist, doet zijn leven
geweld aan; allen die mij haten,
hebben de dood lief.

Spreuken 23:23 Koop
waarheid en verkoop ze

niet, wijsheid en
vermaning en verstand.

DE WEG

DE WAARHEID

HET LEVEN

IK BEN
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De visie van een tweeledige schepping bestaat reeds lang.

Er zijn er echter die geloven dat er steeds opeenvolgende

scheppingen waren. Iedere schepping werd opgevolgd door

een cataclysme. Uiteindelijk na een eonen lange tijd kwam

God er toe om opnieuw orde uit de chaos te roepen.

De “trial & error creation” visie vindt geen steun in de bijbel.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: enkele kanttekeningen of opmerkingen.
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Sommigen houden ook voorgaande visie om tot een
verklaring te komen van de hoge ouderdom van de aarde. Op
die manier willen bepaalde wetenschappers tot een
verzoening komen tussen het Mozaïsche scheppingsverhaal
en de wetenschap van de evolutie. (Theïstische evolutie).

Hier ligt een groot risico om samen met de kosmologie de
evolutie op legitieme manier in het Christelijk denken binnen
te brengen. Dit dient vermeden te worden.

Het is mogelijk dat er een lange tijd ligt tussen het eerste en
tweede vers in Genesis.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: enkele kanttekningen of opmerkingen.
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Sommigen komen tot de conclusie tot God reeds materie en

of energie gebruikte die voor zijn bestaan er reeds was.

Daarvoor is er geen enkel bijbels bewijs, in tegendeel, de

bijbel gebruikt duidelijk het woord scheppen alleen in de

context met God die iets totaal nieuws uit het niets schept.

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: enkele kanttekningen of opmerkingen.



84/95

Er zijn duidelijk geen opeenvolgende scheppingen en
cataclysmen geweest, m.a.w. God moest geen oefeningen
maken om tot een goede schepping te komen.

Het bijbelse verslag is overduidelijk, God had geen behoefte
aan reeds vooraf bestaande materie. Dit werd reeds in
voldoende mate aangetoond door de eerste woorden.

Het bijbelse verslag geeft geen enkele ruimte vrij voor de
theïstische evolutieleer dat de fossielen zich gevormd
zouden hebben voor Adam zondigde. De bijbel is daar zeer
duidelijk in: Het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23)

2) Opbouw van de chronologie:
Genesis 1: enkele kanttekningen of opmerkingen.
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Jezus verandert van vorm
opdat wezens in tijd en ruimte

contact zouden kunnen
hebben met God.

Jezus wordt Michaël

In den beginne schiep
God de hemel en de
aarde.

Tijd en ruimte
worden gevormd

In zijn trots wordt het
mooist geschapen wezen

jaloers op God/Jezus.
Omdat Jezus zich

manifesteert als Michaël,
gaat Lucifer ervan uit dat

hij kan worden als
GodJezus

Lucifer probeert datgene te
doen wat alleen God toe
komt, namelijk scheppen.

Dit mislukt en Lucifer valt nu
ook Gods wet openlijk aan.

Alle wetten, natuurwetten
incluis, noemt Lucifer

onrechtvaardig.

De mislukte schepping
van Lucifer veroorzaakt

de BIG BANG

2) Opbouw van de chronologie:
Overzicht



86/952) Opbouw van de chronologie:
Overzicht

BIG
BANG

Lucifer wordt jaloers op
Jezus en gaat nu openlijk
Jezus aanvallen door zijn
autoriteit als Schepper/God
in twijfel te trekken

Het grootste deel van de
engelen die hem gevolgd
waren in de eerste opstand
verleidt hij opnieuw door te
stellen dat God hun opstand
nooit zal vergeven.

Start van het
verlossingsplan

Nieuwe
Schepping

Lucifer krijgt een tweede kans.

Jezus zal hierbij illustreren dat de
wetten Gods goed en rechtvaardig
zijn.

Een totaal nieuw, tweeledig
sexueel wezen wordt geschapen:
de mens.

De aarde wordt de hemel in het
klein. Het is de taak van de mens
het « kapotte » heelal te herstellen

Zondeval
van de mens

Lucifer probeert nu de mens te
verleiden en slaagt daar ook in

Openbaring 12: 7 En er
kwam oorlog in de hemel;
Michael en zijn engelen
hadden oorlog te voeren
tegen de draak; ook de
draak en zijn engelen
voerden oorlog, 8 maar hij
kon geen standhouden, en
hun plaats werd in de
hemel niet meer gevonden.
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Zondeval van
de mens

Lucifer klaagt de
mensen nu aan voor

hun zonden in de
hemelse gewesten,
waar de raadszitting

van alle Hemelse
wezens gehouden

wordt.

Lucifer wordt Satan

De engelen en alle
machten en krachten
begrijpen nu waar de
opstand van Satan
uiteindelijk toe leidt.

Satan wordt niet meer
toegelaten op de

hemelse
rechtszittingen.

Het overzicht
Job 1:6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen,
en onder hen kwam ook de satan. Openbaring 12:10 … want de aanklager van onze
broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God …

Mattheus 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en
een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel
geven, hetgeen betekent: God met ons.

Een beslissende fase van het
verlossingsplan treedt in
werking, Jezus wordt mens om
aan te tonen dat:

Gods wet van genade even
rechtvaardig is als de andere
wetten.

Dat de mens niet hoefde te
zondigen.

Jezus wordt Emmanuël

Openbaring 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie
daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd
heeft.
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Satan, tussen de mensen en de demonen,

vangt aan.

De tijd van benauwdheid begint

Voor de derde keer komt er een nieuwe
schepping wanneer Satan vernietigd wordt

Satan wordt gebonden en opnieuw in de afgrond geworpen.

Duisternis is opnieuw op de aarde.

De mensen die overwonnen hebben in het bloed van het lam
gaan samen met Jezus mee naar de hun toebereide plaats.

De mensen krijgen een nieuwe naam, en ook Jezus krijgt
voor de derde keer een nieuwe naam.

Openbaring 2:17 Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen
manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe
naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de
tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem
schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het
nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn
nieuwe naam.

Johannes 12:31-33 Nu gaat er
een oordeel over deze wereld; nu
zal de overste dezer wereld buiten
geworpen worden; en als Ik van de
aarde verhoogd ben, zal Ik allen
tot Mij trekken. En dit zei Hij om
aan te duiden, welke dood Hij
sterven zou.

Daniël 12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van
uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet
geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw
volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Satan is overwonnen.

Jezus verrijst uit de
doden en stijgt ten

Hemel. Daar bereidt
Hij de komst van zijn

schepselen, de
mensen, voor.
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Psalm 104: 30 … zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de
aardbodem.

Openbaring 20:1 En ik zag een engel nederdalen uit de
hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in
zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is
de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die
boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden,
voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest
hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Genesis 1:1 In den beginne schiep God
de hemel en de aarde. De aarde nu was
woest en ledig, en duisternis lag op de
vloed (SVV Afgrond) en de Geest Gods
zweefde over de wateren.

Jeremia 4: 22 Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht
hebben zij niet; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet. 23 Ik zag de aarde,
en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet. 24 Ik zag de bergen, en
zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. 25 Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des
hemels was weggevlogen. 26 Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin
gestort, voor de Here, voor zijn brandende toorn. 27 Want zo zegt de Here: Een woestenij zal het ganse
land worden, al zal Ik niet voorgoed afrekenen; 28 hierom zal de aarde treuren, en de hemel boven
rouw dragen, omdat Ik het gesproken en besloten heb, en er geen berouw van heb en er niet van zal
terugkomen.

2) Opbouw van de chronologie:
Overzicht: Alfa ontmoet omega.
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Gods wet is liefdevol en rechtvaardig. Bij de schepping van de

mens werd er eens en voor altijd een bewijs geleverd voor

Satan en het universum dat Gods systeem van wetten, in de

meest brede zin van het woord, rechtvaardig en goed is.

3) Conclusies:

Gods wetten in de meest brede zin betekent alle wetten, dat is

gaande van de fysische, langs de chemische over de

biologische naar de menselijke tot de goddelijke wetten toe.
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Daar reeds bewezen werd dat Gods wet rechtvaardig is,

moeten wij dat niet meer doen door onze levenswandel.

De kastanjes zijn reeds voor ons uit het vuur gehaald. In

feite gaat dit nog verder.

Daar Jezus zonder zonde geleefd heeft, werd er eens en

voor altijd bewezen dat Gods wet onderhouden kan

worden.

3) Conclusies:
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God bewees door de schepping dat zijn systeem rechtvaardig en liefdevol
is, ja want God zag dat het zeer goed was.

Jezus toonde door zijn leven voor gans het universum dat Adam niet
hoefde te zondigen.

Wij hebben tot taak niet alleen te begrijpen en aan te tonen voor het
universum dat gehoorzaamheid van Gods wetten in zijn systeem, zelfs in
onze gevallen natuur, geen beknotting van vrijheid is maar veeleer de
bevestiging van onze vrijheid is. Wij moeten geen wettische Farizeeërs
zijn maar bevrijde Christenen door de genade gedreven tot
gehoorzaamheid in liefde, bevrijd van de slavernij der zonde. Het
evangelie is een evangelie van bevrijding en niet van obligate prestatie,
dwang of beknotting van de vrije wil.

3) Conclusies:
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1 Corinthe 4:9 Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de
laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij
zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en
mensen.

3) Conclusies:

Wat is de taak van de mens in
de voleinding van deze oorlog ?
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DEEL III:

De schepping en de val van de mens.

DEEL IV:

Het laatste gevecht tussen Satan en Jezus,

tussen de demonen en de mensen.

3) Conclusies:
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Colofon:

Deze presentatie kadert in een geheel van 4 voordrachten over het ontstaan en de
toekomst van de mensheid, gebaseerd op de bijbelse visie. Deze voordrachten
werden georganiseerd door:

VZW Bijbelgetrouwe Christenen.
Postbus 78
8500 Kortrijk 1

Email 1: vzwbgc@yahoo.co.uk
Email 2: vzw_bgc@yahoo.com
Website : www.bijbelgetrouwechristenen.be

Verantwoordelijk uitgever & auteur: Johan Vanbrabant
Alle informatie, opmerkingen en of opbouwende kritiek is welkom op volgend
Email adres: Johan_k_vanbrabant@yahoo.com

mailto:Johan_k_vanbrabant@yahoo.com
http://www.bijbelgetrouwechristenen.be/
mailto:vzw_bgc@yahoo.com
mailto:vzwbgc@yahoo.co.uk
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