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WOORD VOORAF
In deze bundel schetsen is getracht, leiding te geven bij het maken 
van inleidingen en het houden van besprekingen.
Gepoogd is, zo eenvoudig mogelijk te zijn, zodat elk lid van een 
vereniging er een vruchtbaar gebruik van kan maken.
Verder dan Gen. 11 gaan deze schetsen niet. Het vervolg bewaren 
we voor de volgende bundel.
Vooral in onze tijd zijn die elf hoofdstukken voor de bespreking 
op de vergaderingen van bijzonder belang, niet alleen omdat we 
daarin de historische grondslag vinden, waarop de geschiedenis ver
der is opgebouwd als een schoon kunstwerk Gods, maar ook, omdat 
dit eerste gedeelte van de Heilige Schrift wel zeer bijzonder aan felle 
kritiek is blootgesteld. In naam van de „wetenschap” heeft men een 
heel andere voorstelling van het ontstaan aller dingen en van de 
eerste ontwikkeling van het wereldleven voorgedragen.
Helaas is deze, enigszins aangepast aan wat de Bijbel leert, ook in 
christelijke kring binnen gedragen en zelfs in eigen Gereformeerde 
levenskring ondergaat men de invloed ervan.
Het scheppingsverhaal van Gen. 1 is onder de heerschappij van het 
evolutionisme geraakt. Adam en Eva laat men behoren tot de eerste 
bevolking, die uit reuzen zou bestaan hebben, de reuzen van Gen. 6, 
waarvan men het mogelijk acht, dat zij in veel vroeger tijd uit de 
apenfamilie van de chimpansees zijn voortgekomen. Het paradijs- 
verhaal zou een naieve voorstelling zijn, hoe de zonde in de wereld 
is ontstaan. De zondvloed zou slechts een déél van de aarde hebben 
geteisterd. Mozes zou dan ook niet een ware historie hebben beschre
ven, maar de overgeleverde veelszins legendarische verhalen zonder 
de juiste tijdrekenkundige orde te bewaren tot één geheel hebben 
saamgevoegd. En zo zou dit deel van Genesis slechts bedoeld zijn 
om zijn tijdgenoten te onderwijzen, dat alles door God is gemaakt en 
dat de zonde in de wereld gekomen is zonder dat we een realistisch 
verhaal zouden hebben over het hóé. Trouwens, héél het boek 
Genesis wordt tegenwoordig van mindere betekenis geacht, de eigen
lijke geschiedenis zou beginnen met de staatkundige vorming van 
Israël, waaraan Genesis als een soort inleiding-daartoe zou bedoeld 
zijn. De grondlegging der wereld zou in feite die van Israël zijn. 
Het is daarom, dat (op verzoek van de methodiekcommissie) breder 
is ingegaan op de 6-daagse schepping, het beeld Gods, de sabbat en 
de zondvloed.
En daarbij sta dan voor allen vast, dat we ook bij de eerste elf 
hoofdstukken te doen hebben met openbaring Gods, en dat deze 
door de dienst van Mozes is gegeven door de Heilige Geest, die de



overgeleverde verhalen zo deed samenvoegen, beschrijven met zo’n 
gedachten gang, historische orde en zelfs woordenkeus, dat we, gelijk 
als in de ganse Schrift, van woord tot woord, in keuze en volgorde, 
te doen hebben met Gods eigen Woord, dat uit dat geschrevene en 
uit wat de Schrift er elders van openbaart, verklaard moet worden. 
Want: „Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een 
eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, 
hebben mensen van Godswege gespreken” (2 Petr. 1 : 20, 21).

Bij het maken van een inleiding gaat dan ook vooraf het nauwkeurig 
lezen van het desbetreffende gedeelte uit de Bijbel. Daarna leze men 
de schets. E r is getracht zoveel mogelijk dat Bijbelgedeelte verkla- 
renderwijs te vertellen, zo nodig op bepaalde teksten nader in te 
gaan, ook de prediking van de Heere Christus als de komende Ver
losser aan te wijzen alsmede de boodschap die er voor ons in ligt. 
Want: „Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, 
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de recht
vaardigheid is” (2 Tim. 3 : 16). Uiteraard kan daarbij ook (soms met 
oordeel des onderscheids) gebruik worden gemaakt van andere lite
ratuur. Men denke zich de stof goed in en schrijve dan de inleiding 
(zonder overschrijving!), waarin kort en krachtig de hoofdzaken 
worden samengevat. Daarbij wordt er natuurlijk van uitgegaan, dat 
elk lid van de vereniging de schets tevoren nauwkeurig heeft gelezen. 
De aantekeningen (in de inspringende gedeelten) lenen zich meer voor 
bespreking dan voor een inleiding.
De bijgevoegde vragen zijn slechts hulpmiddelen om de bespreking 
op gang te brengen. Uiteraard is men daaraan niet gebonden. Toe
gegeven zij, dat sommige wellicht voor velen niet al te gemakkelijk 
zijn. Het antwoord zal men doorgaans wel vinden in een Bijbelver
klaring. Men mag er ook om vragen aan de plaatselijke predikant of 
aan de schrijver.

Enige literatuur:
De kanttekeningen van de Statenbijbel.
De Korte Verklaring.
De Bijbel voor het Nederlandse volk.
J. C. Sikkel, Genesis.
C. van der Waal, Sola Scriptura I.
Van de Geschiedenis der Godsopenbaring komt een herdruk.

Moge de studie tot zegen zijn!

September 1967 I. DE WOLFF
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SCHETS 1

Inleiding

Alles door God geschapen

(Gen. 1)

„In het begin schiep God de hemel en de aarde”.
Daar begint de Bijbel mee.
Het eerste hoofdstuk is de bekendmaking, dat-en-hóé God alles 
heeft voortgebracht.
De Bijbel begint niet bij het begin van de geschiedenis van de mens
heid, of van de mensheid-na-de-zondvloed, of van Israël, maar 
grijpt terug tot vóór alle geschiedenisgang. Men zou, omdat ook 
Gen. 1 in verhaaltrant is geschreven, van een vóórgeschiedenis 
kunnen spreken.
Als we de mensheidsgeschiedenis, die zich op aarde afspeelt, met 
een groots bouwwerk vergelijken, zouden we het scheppingswerk 
het leggen van het fundament kunnen noemen, dat immers bij het 
bouwwerk behoort en er toch ook van onderscheiden is.
Zo wil dan de Bijbel ons God doen kennen als de Schepper èn ook 
als Onderhouder en Regeerder van al het bestaande, ons onderwijzen 
aangaande zijn scheppingswerk èn zijn historiewerk.
Opmerkelijk is, dat de Bijbel daar niet een korte uiteenzetting aan 
vooraf doet gaan, dat God bestaat en wie Hij is, maar aanstonds 
begint met zijn werken te vertellen. Toch kan dat niet anders. Immers 
spreekt dat werk-zelf al van zijn bestaan. God heeft als het ware in 
zijn scheppingswerken een spiegel opgericht, waarin Hij zich ver
toont in zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zodat de mensen 
sedert de schepping deze met hun verstand doorzien en niemand 
enige verontschuldiging heeft als hij God niet verheerlijkt en dankt 
(Rom. 1 : 20).
Het verhaal van Gen. 1 is dus van fundamentele betekenis. Het is 
de onderbouw van alle volgende openbaring. Het is niet minder dan 
wélk ander Schriftdeel-ook: zelf-openbaring Gods. Hij openbaart er 
zich aan ons in als de Schepper, die alles ordelijk en doelmatig met 
wijsheid heeft voortgebracht omdat het zijn soevereine wil was 
(vgl. Opb. 4 :  11); we leren er uit, dat alles dus zijn wettig eigen
dom is (vgl. Deut. 10 : 14; Ps. 24 : 1, 2), in Hem z’n doel vindt 
(Spr. 16 : 4; Rom. 11 : 36), tot zijn verheerlijking is geschapen, want
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wie van zijn schepselen is er, tot wiens glorie God dat alles zou 
hebben kunnen doen? (vgl. Ps. 104: 31). En zo weten we dan met
een, dat ook wij als schepselen geroepen zijn tot zijn dienst en lof.

»

Het scheppingsverhaal

Het begint met de vermelding, dat God de hemel en de aarde schiep. 
De hemel is Gods woning en Hij bevolkte hem met engelen (Job 
3 8 :6 , 7). De aarde was bestemd om de woonplaats van de mensen 
te zijn. Hemel en aarde samen vormden het heelal. Als gezegd wordt, 
dat dit in het begin was, wordt bedoeld het begin van de tijd die aan
stonds met het scheppingswerk gegeven is.
Hoe de aarde er uitzag, zegt vs. 2. Ze was een-en-al ledigheid en 
vormeloosheid, ze was een vloed in duisternis. We zullen hier te 
denken hebben aan een brijachtige massa zonder geordende gestalte, 
zonder gescheidenheid en bepaaldheid, een levenskrachtige alles-be- 
vattende waterige stof zoals zij wordt aangeduid als in 2 Petr. 3 : 5 
gezegd wordt, dat er een aarde is geweest, „uit het water en door het 
water bestaande”; gelijk het ontstaan van het menselijk leven is in 
de duisternis van de verborgenheid. En daarover zweefde de Geest 
Gods heen en weer (vgl. Deut. 32 : 11, waar hetzelfde woord voor
komt). De betekenis daarvan is, dat de Geest op het roepen Gods het 
embryo der aarde aan het licht zou brengen en gestalte geven tot 
een sieraad in de wereldruimte. Het spreekt dus van zijn bewarende 
zorg en dus ook van zijn liefde tot het geschapene. De wereld is 
door Gods liefdeswil voortgebracht om er zijn liefde aan te open
baren.
Hoe nu de tóébereiding van de aarde geschiedde om de mens tot 
woonplaats te dienen, lezen we vanaf vs. 3. Daarbij lezen we telkens: 
„en God zeide”. Dit was het scheppend roepen van wat tevoren nog 
niet was (Ps. 33 : 6; Hebr. 11 : 3). Het geschiedde door de Zoon, die 
het Woord genoemd wordt (Joh. 1 : 3).
Op de eerste dag schiep God het l i c h t ,  riep Hij een lichtglans te
voorschijn, stak Hij als het ware een wereldlamp aan. Waarom? Voor 
Hem toch is de duisternis als het licht (Ps. 139 : 12). Toch wilde Hij 
zijn scheppingswerken niet doen in de duisternis om ons te leren, 
dat al zijn werken nooit anders dan werken des lichts zijn, openbaar, 
goed en oorzaak van vreugde. Wel waren er geen mensen, die van 
zijn scheppingswerken getuigen konden zijn, maar vergeten wij niet, 
dat in de hémel zijn lof bezongen werd (Job 38 : 6, 7).
Ook maakte God scheiding tussen het licht en de duisternis, Hij 
schoof er de avond en de morgen tussen, waarin de wisseling van 
licht en duisternis plaats vindt. En Hij noemde het licht dag en de
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duisternis noemde Hij nacht. D it spreekt niet slechts van naamge
ving, maar het zegt ook, dat het genoemde aan z’n bestemming be
antwoordt: het licht van de dag is ons gegeven voor de arbeid, alle 
bedrijvigheid en ’s levens voortgang; in de duisternis van de nacht is 
de arbeid gestaakt, het leven stil gelegd voor de rust. God onderwijst 
ons door zijn doen, dat we de regelmaat in de schepping in acht 
zullen nemen zoveel als ons in een wereld, zoals ze geworden is, 
mogelijk is (vgl. Joh. 1 1 :9 , 10 en de diepe zin in Joh. 12 : 35, 36; 
1 Thess. 5 :5 ,  6; vgl. echter ook Joh. 3 : 2a; 2 Thess. 3 : 8b e.a.). 
Het leven in onze jachtige tijd is wel heel anders dan de meer rustige 
gang bij wie dichter bij de natuur leven!
Toen was het avond geweest (wat .zegt, dat er een dag aan vooraf 
ging) en het was morgen geweest (wat zegt, dat een nieuwe dag aan
brak). De regelmaat wordt door het licht bepaald: de dag gaat voor
op. De voorbije dag en nacht heten nu ook samen „dag”: ’t was de 
eerste dag. Het woord „dag” wordt dus in tweeërlei zin gebruikt: als 
lichtperiode en als etmaal. Vanaf de eerste lichtperiode begint de 
Bijbel nu de dagen te tellen. Wel ging er dë schepping van hemel en 
aarde (vs. 1) aan vooraf, maar dit geeft nog geen recht, te menen, 
dat het toen een tijd van miljarden van jaren zou geweest zijn, 
waarin de aarde zich door afkoeling uit een laaiende massa met 
vuurstormen zou hebben ontwikkeld. Trouwens, de Schrift zegt, dat 
de aarde uit het water is afgescheiden (vgl. 2 Petr. 3 : 5). Men kan 
toch ook niet zeggen, dat de hemel met z’n engelen door evolutie is 
voortgekomen! Ook wat in vs. 1 en 2 staat zullen we te zien hebben 
als besloten in de 6-daagse scheppingsperiode (vgl. Ex. 2 0 :1 1 ) al 
wordt het niet geteld bij de dagen, waarin God de lege en vormloze 
aarde toebereidde en met schepselen vulde. Het valt buiten het ge
stelde ritme van de tijd. Anders zou de eerste dag gerekend zijn 
vanaf de duisternis van vs. 2, die van de duisternis van de nacht 
wèl te onderscheiden is. Ze was de duisternis van het niet, was on
geschapen (vgl. de duisternis van de wereldruimte waarin noch dag 
noch nacht is). De duisternis van de nacht is evenals het licht van
de dag door God geschapen (Jes. 45 : 7).
\

Op de tweede dag maakte God het u i t s p a n s e l ,  dat Hij óók 
hemel noemde, en Hij maakte scheiding tussen de wateren-beneden 
en de wateren-boven.
Op de derde dag formeerde Hij het droge, dat óók aarde werd ge
noemd, en Hij maakte scheiding tussen land en water. Bovendien 
bekleedde Hij de aarde met de weelde van de veelsoortige planten- 
rijkdom, allerlei gewas en geboomte, dat het vermogen kreeg tot uit
zaaiing.
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Op de vierde dag schiep God de z o n ,  m a a n  en s t e r r e n .  
Wat allereerst de aandacht niet mag ontgaan is, dat deze gesteld 
werden (vs. 17) aan het uitspansel, de zichtbare hemel. Een onder
scheiding van wolkenhemel en sterrenhemel maakt de Schrift niet. 
Dat God de lichten maakte en aan het uitspansel stelde, wijst er op, 
dat ze er tevoren niet waren. Verder hebben we er op te letten, 
dat ze door het gerekend-worden bij het uitspansel deze aarde toe
behoren. Hun functie is trouwens ook met betrekking tot de aarde: 
licht geven (dat ze alleen aan de aarde doen; de wereldruimte is 
gebleken zwart te blijven); de onderscheiding van tijden; het dienen 
tot tekenen (plaats- en richtingbepaling en in verband met de gang 
van het koninkrijk Gods (Joz. 10 :12 ; Jes. 3 8 :8 ; Matth. 2 :2 ;  
2 4 :2 9 ; Opb. 6 :1 2 , 13; 8 :1 2 ). In zichzelf hebben ze geen doel. 
Hun betekenis is slechts in verband met de aarde, zonder welke ze 
niet zouden bestaan. Wel is de aarde nietig vergeleken met de grote 
lichtgevende hemellichamen, maar toch heeft de verkiezende God ook 
hier het zwakke en onedele verkoren om er zich in zijn schepselen 
te verheerlijken.
Op de vijfde dag schiep God al wat in het water wemelt en in de 
lucht leeft, v i s s e n ,  die Hij zwemmend uit het water tevoor
schijn deed schieten, en v o g e l s ,  die op zijn roepend woord 
vliegend en fladderend in het luchtruim verschenen. En zegenend 
sprak Hij zijn woord, dat als een kracht het vermogen tot vermenig
vuldiging schonk.
En op de zesde dag deed Hij het v e e ,  het  k r u i p e n d  ge
dierte en wat in het w i l d  leeft uit de aarde voortkomen. En als 
laatste schiep Hij de mens, mannelijk en vrouwelijk (zie volgende 
schets).
Van al die dieren wordt gezegd, dat zij geschapen werden naar hun 
aard, wat uitteraard op het onderling verschil in geaardheid van die 
5 dierengroepen ziet en niet op vele verschillende soorten en onder
verdelingen, zoals de wetenschapsmensen ze catalogiseren.
En zo zijn dan volbracht de hemel en de aarde met al wat hen 
vulde. En God zag in liefde en welgevallen met zijn keurende blik 
op al het geschapene neer, en zie, het was alles zeer goed, schoon, 
volmaakt, beantwoordend aan z’n doel.

Schepping, geen evolutie.
Onder evolutie verstaan we de ontwikkeling van het bestaande uit 
een oerstof door inwerking van natuurlijke krachten.
Hierover heeft zich met name in de laatste honderd jaar een brede 
wetenschap ontwikkeld.
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De voorgeschiedenis van die wetenschap kunnen we laten begin
nen omstreeks 1500, toen Leonardo da Vinei (naar men meent als 
eerste) een aantal voorwerpen herontdekte, die later de naam van 
fossielen gekregen hebben. Letterlijk betekent dat woord: wat op
gegraven is. We verstaan onder fossielen versteende overblijfselen 
van planten en dieren. De fossielen, die da Vinei vond, waren 
van schelpen, die in plaats van aan de lage kust in bergland waren 
terecht gekomen. Vóórdien had men ook wel fossielen gevonden, 
maar men heeft ze niet kunnen verklaren, men heeft ze wel 
„spelingen der natuur” genoemd. Maar da Vinei was terecht van 
mening, dat ze versteende overblijfsels van organische wezens 
waren, in zijn geval: van zeedieren. Dat ze in bergland lagen, 
heeft hij zo willen verklaren, dat de zeebodem zich door een ca
tastrofale gebeurtenis (zee-beving) had opgeheven tot een berg, 
waarop het wegstromende water schelpen achter liet. Sinds 1500 
zijn er ontzaglijk veel fossielen van allerlei grote en kleine dieren 
gevonden, schedels, tanden, hele of gedeeltelijke skeletten, vele 
zelfs diep onder de bodem, tussen gesteenten, in mijnen en mar
mergroeven.
Van het onderzoek naar fossielen kwam men later tot het onder
zoeken van de ligging der aardlagen, trachtte men een tijdsvolg
orde vast te stellen, waarin deze door vulkanische uitbarstingen en 
aardbevingen ontstaan zijn en waarbij de dieren, wier fossielen 
men gevonden heeft, waren omgekomen. Men ontdekte, dat er 
voortdurend beweging in de aarde is. Ook trachtte men een in
deling van de bergsoorten te geven in de volgorde van hun ont
staan.
En zo is dan de idee geboren, dat de aardkorst ontstaan is in een 
langdurig proces.
Omstreeks 1800 is er een vele-jaren-durende strijd onder de on
derzoekers geweest over de vraag hoe de aarde er van binnen 
uitziet. Sommigen meenden, dat er een vaste kern zou zijn, waar
omheen de watervloed spoelde. Anderen gingen er van uit, dat de 
aarde feitelijk een vuurbol zou zijn, een gloeiende massa van ge
steenten en metalen, waaromheen zich een korst zou gevormd 
hebben. Deze mening heeft de overhand gekregen.
Wat men tegenwoordig vrij algemeen gelooft van het ontstaan van 
de aarde en haar bewoners kunnen we in enkele woorden zó 
samenvatten:
Oorspronkelijk zou er een nevel of stofwolk (uit de zon voortge
komen) geweest zijn, die zich verdicht heeft tot een vuurmassa, 
waaromheen zich door afkoeling en stolling een laag van gesteen
ten zou hebben gevormd en zo vervolgens heel de aardkorst. Uit 
de nog-lauwe aarde kwam het eerste organische leven voort, waar
uit zich planten- en dierenrijk hebben ontwikkeld; uit de apen
familie van de chimpansees zijn via overgangsvormen op ver
schillende plaatsen en tijden de eerste primitieve mensen ont
staan. Het rassenverschil wil men wel verklaren uit de verschillen
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tussen de aap-achtige voorouders. Men past de evolutiegedachte 
dus ook toe op het ontstaan van het menselijke geslacht en zo ook 
op de verdere ontwikkeling. Spreken we niet van primitieve volken, 
die achtergebleven zijn in de ontwikkelingsgang en zelfs van pri
mitieve godsdiensten, die tot het niveau van de hogere godsdien
sten nog niet zijn gekomen? Zo doet men, en het is goed als we 
dat spraakgebruik maar niet onbedachtzaam volgen. Van het we
zenlijke verschil tussen gekerstende volken en heidenvolken wil 
men tegenwoordig niet veel meer weten, evenmin van dat tussen 
ware en valse godsdienst. Alles wordt veel meer gezien als een 
fase in de ontwikkeling van lager naar hoger. En ook gelooft men, 
dat alles na vele miljarden van jaren weer door verhitting tot het 
oorspronkelijke zal zijn teruggekeerd, waarna het schouwspel dan 
weer opnieuw begint. Vroegere evolutionisten geloofden nog aan 
een persoonlijke God, die de aanvangen van het bestaan gescha
pen heeft; voor velen zijn er slechts stof en kracht, eeuwige stof, 
eeuwige kracht en een eeuwig proces van wording en verwording, 
— of men gelooft, dat alles zelf God is, de eeuwig-veranderende 
God.

Het is niet moeilijk te zien, hoezeer deze evolutietheorie een ver
loochening is van God en zijn werk. De vragen, die te stellen zijn, 
zijn vele. Bijvoorbeeld: Hoe kan uit het anorganische (dode stof) 
het organische leven ontstaan? Hoe kan de mens met zijn denken
de en willende geest uit een dier met slechts instinctief leven 
zijn voortgekomen? Hoe is het geloof aan het Godsbestaan, hoe 
kennis van moraal, hoe taal, wetenschap, kunst, uit het stoffelijke 
te verklaren? Hoe kan uit stof en kracht een geordende en doel
matige wereld ontstaan zijn zonder dat een persoonlijk God alles 
maakte? Kan een bouwwerk zonder bouwheer vanzelf ontstaan 
uit een hoop stenen door wind en regenwater? En wie bewijst de 
eeuwigheid van stof en kracht, en als ze niet eeuwig zijn, waar 
komen ze dan vandaan?
Nu beroept men zich op het vinden van tienduizenden fossielen 
in verschillende aardlagen, op de grillige vormen van gesteenten 
en bergen, de bepaling van de ouderdom van gesteenten door 
middel van de radio-activiteit, en nog veel meer, waardoor men 
in staat bleek om in grote lijnen de vorming van de aardkorst te 
reconstrueren en berekeningen te maken over de duur van het 
ontstaan, waarbij men met miljoenen en zelfs miljarden van jaren 
rekent. En het schijnt wel alsof de wetenschap die zich gevestigd 
heeft onaantastbaar is gebleken.
Ook in christelijke kringen doet ze haar invloed gelden, al houdt 
men dan vast aan de schepping van het begin aller dingen, van 
het organische leven en van de mens en ook aan de voorzienig
heid Gods, die heel die ontwikkeling heeft geleid. Men zoekt dus 
naar overeenstemming tussen Gen. 1 en de evolutietheorie, tussen 
Schrift en wetenschap. Maar het gaat ten koste van Gen. 1, waar-
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op al heel wat pogingen van verklaringsmogelijkheden zijn aange
wend, bv. dat de dagen a.h.w. tableau’s zouden zijn, die aan 
Mozes in een visioen zouden zijn getoond, of dat ze gezichts
punten zijn waaronder we de ontwikkeling moeten zien, of dat 
we te doen hebben met een oud-oosterse voorstellingswijs enz. De 
grondfout is daarbij, dat men de Schrift wil verklaren bij het licht 
der wetenschap, en: de Schrift verklaart in werkelijkheid zichzelf. 
Weliswaar zijn de vondsten in de aarde niet te loochenen, maar de 
verklaring van het ontstaan en het zó-bestaan en inzake de volg
orde van het ontstaan komt de Schrift toe. Want Godzelf heeft 
daarover gesproken. En men mag niet proberen, hóé zijn Woord 
kan verklaard worden, maar we hebben te zoeken, hoe de Schrift- 
zelf alles verklaart. „Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie 
der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is 
profetie voortgekomen uit de wil vqn een mens, maar, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gespro
ken” (2 Petr. 1 : 20, 21). Dit geldt ook van Gen. 1, waarin Mozes 
als mond Gods door de Heilige Geest gesproken (geschreven) 
heeft. Zo gauw we de Schrift onderwerpen aan onze verklaringen 
die we aan wat-wij-vonden geven, of aan ons wijsgerig denken, 
verlaten we de weg, die Godzelf wijst.

Wij nemen dus ons standpunt in de Schrift, waarin Godzelf over 
het ontstaan van alles spreekt.

En dan is op het volgende te wijzen:
1. De duidelijke tekst van Gen. 1.
2. Hebr. 11 :3, „Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door 
het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ont
staan is uit het waarneembare”.
Hier wordt duidelijk uitgesproken, dat er geen eeuwige stof is. 
God schiep uit het niet (Cat. Zond. 9). Weliswaar wordt die uit
drukking hier niet gevonden, trouwens ook elders in de Schrift 
niet. Nu sprak men ook in de tijd van het nieuwe testament in de 
Grieks-Romeihse heidenwereld wel van het ontstaan uit niet door 
inwerking van goddelijke kracht, maar onder dat „niet” verstond 
men dan een oerstof. Hebr. 11:3 zegt het anders, nl. dat wat- 
zichtbaar-is niet ontstaan is uit-wat-men-kan-waarnemen (dat aan 
ons verschijnen kan). Dat sluit alle misverstand uit alsof dat „niet” 
iets waarneembaars zou zijn.
Er is ook geen evolutie of ontwikkeling want God riep door zijn 
woord alles in het aanzijn. En dat geldt de wereld zoals ze ont
stond en bestond en voortbestaat, ook de velerlei schepselen. Het 
organische leven is niet vanzelf uit de aarde voortgekomen als 
klompjes dode stof, maar hij riep het levende tevoorschijn en dat 
leven is zijn scheppingsdaad.
En door dat scheppend roepen heeft hij alles tot stand gebracht,
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wat volgens de oorspronkelijke tekst ook wijst op het toebereiden 
en ordenen van alles.
Duidelijk is, dat Hebr. 11:3 hier verklaring geeft van Gen. 1. 
En dat moet geloofd worden op grond van Gods eigen Woord, 
dat Hij ons gegeven heeft.
3. Maar hoe zit het dan met die vondsten en ouderdomsbepalingen 
en aanwijzingen, dat er zelfs al organisch leven moet geweest zijn 
tijdens de verdere vorming van de aarde? Wijst alles niet op een 
werking in de aarde met vulkanische uitbarstingen en aardbevin
gen en het afzetten van nieuwe aardlagen en zoveel meer, waaruit 
het vormingsproces althans kan worden benaderd?
Het ontbrekende is echter, dat men niet rekent met de zondvloed, 
die een wereldgericht was. Gen. 7 : 11 zegt, dat al de kolken van 
de grote vloed werden open gebroken en de sluizen van de hemel 
geopend werden. Dat woordje „vloed” is hetzelfde als in Gen. 1 : 2 
(in de hebreeuwse tekst). In 2 Petr. 3 : 3 wordt ervan gezegd, dat 
de wereld (de kosmos, d.i. heel de toen bestaande wereld) door 
de wateren, waaruit en waardoor de aarde bestond, is vergaan, 
zodat het oordeel van de zondvloed „de ganse wereld als uit elkaar 
rukte en onderstboven wierp” (S. Greijdanus, Korte Verkl.). De 
hemelen en de aarde zoals ze tevoren waren, zijn er nu niet 
meer. ’t Is anders geworden. We leven op een aarde, die verwoest 
is geworden en daarvan allerwege de sporen vertoont in de ge
scheurde bergen, verzonken landen, ontstane kloven, door de kol- 
king der wateren meegevoerde gesteenten, verschoven aardlagen 
en overal verspreide fossielen. De tegenwoordige bouw van de 
aarde laat niet zien, hoe zij geworden is, maar hoe schrikkelijk de 
totale verwoesting is geweest. Men denke niet gering over de druk 
van het water dat boven de hoogste bergen uitstak, het klotsen van 
de golven en de enorme draaikolken. Als een watervloed tegen
woordig al zulke vernielingen teweeg brengt en veranderingen door 
verdronken gebieden, hoe zal het dan in de dagen van de zond
vloed geweest zijn! Dit moge niet alles verklaren, maar het is een 
factor waarmee terdege rekening moet worden gehouden.
4. De Schrift leert, dat God alles door zijn roepend woord in 
voltooide toestand geschapen heeft.
In Ps. 33 : 6-9 wordt van de hemelen met al het sterrenheir als
mede van de zeeën en wolken gezegd: „Hjj sprak en het was er, 
Hij gebood en het stond er”.
In Ps. 148 : 2-5 worden engelen, zon, maan, sterren en wolken 
opgeroepen om de HEERE te loven, „want Hij gebood en zij 
waren geschapen”.
Ook wordt gezegd, dat Hij de zee met woest geweld uit de schoot 
der aarde deed uitbreken, waarbij misschien aan Gen. 1:2, of 
ook wellicht aan Gen. 1 : 8, 9 is te denken (Job 38 : 8).
Duidelijk is, dat de Schrift op deze plaatsen uitgaat van de letter
lijke teksten van Gen. 1, volgens welke er van scheppingsdaden
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sprake is binnen een kort tijdsbestek, telkens begrensd door de 
morgen en avond van een dag. In elk geval verdraagt zich met dit 
spraakgebruik van de Schrift niet het spreken van minstens 1800 
miljoen jaren vanaf dat ontwikkelingspunt van de aardkorst, dat 
men meent bij benadering te kunnen vaststellen, niet gerekend de 
miljarden vanaf het eerste ontstaan.
Duidelijk is uit Gen. 1 ook, dat gewassen, gedierten en de eerste 
twee mensen als voltooid en volwassen uit Gods hand zijn voort
gekomen. Eerst was er de plant en niet het zaad, eerst het dier en 
niet het embryo, en de mensen die Hij schiep hebben geen jeugd 
gehad. Op te merken is ook, dat als Adam uit zijn diepe slaap 
ontwaakte nadat God een rib had uitgebroken waarvan Hij de 
vrouw geformeerd had, er geen paar weken nodig waren voor de 
genezing van de wond, want nog voor de avond van die dag heeft 
God het huwelijk voltrokken (Gen. 1 : 27, 31).
Het geschiedde alles in 6 dagen. Daar mag niet aan getornd 
worden. En hoewel het woord „dag” evenals in ons spraakgebruik 
zo ook in de Schrift in meer dan één betekenis wordt gebruikt (als 
lichtperiode, als etmaal en overdrachtelijk in uitdrukkingen als: 
dag des ouderdoms, de kwade dag, de zomerdag, e.d.), zo is het 
toch duidelijk, dat Gen. 1 spreekt van dagen die begrensd worden 
door morgen en avond (Gen. 1:5a) èn met het erbijrekenen van 
de nacht (Gen. 1 : 5b e.a.), zoals ook in Ex. 20: 11 van 6 dagen 
gesproken wordt. Het spreken van ongekend-lange perioden is een 
wegredeneren van het eenvoudige Schriftgegeven terwille van de 
evolutieleer.
Men heeft geconstateerd, dat er werking in de aarde is; enkele 
algemeen bekende voorbeelden zijn: groeikracht, vulkanisme, ver
oudering van gesteenten, het verschuiven van een duinkust. En 
men heeft gesteld, dat die werking in een constant tempo altij'd 
zou zijn geweest; men bouwt er z’n berekeningen op en is zo 
op zoek naar de oorsprong. Maar de Schrift laat zien, dat het 
begin een voltooide 6-daagse schepping was, laat geen ruimte voor 
het opsporen van het begin, maar gaat van het door-God-gegeven 
begin uit. En wie zal bewijzen, dat er aanvankelijk geen zóüt zee
water is geweest, geen gashoudend gesteente, geen steenkool met 
nerven? Hóé God alles zo maakte, vindt in de Schrift maar één 
antwoord: Hij gebood en het was er. Waarom zo? Maar wie kan 
Gods wijsheid doorgronden?
De evolutieleer, die van stof en kracht uitgaat, eist een geloof, dat 
zich stelt tegen het Schriftgeloof. Ze is valse profetie. En dit oor
deel wordt niet weggenomen door de omhulling in een christelijk 
gewaad. Het onderzoeken van Gods werken mag niet tot con
clusies leiden die de Schrift weerspreken. Wat we erdoor leren is 
Gods grootheid, zijn waarschuwend oordeel (de zondvloed) en de 
veroudering der tijdelijke dingen. „Gij hebt voormaals de aarde ge
grondvest, en de hemel is het werk uwer handen; die zullen ver
gaan, maar Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed,
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Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen; maar Gij 
blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde” (Ps. 102 :26-28).

Vragen
1. Is de scheiding van hemel en aarde een gevolg van de zonde?
2. Is ook de hemel aan de verandering van de tijd onderworpen?
3. Waar zijn licht en duisternis beeldspraak van in 1 Thess. 5 : 5?
4. Hoe te denken over nachtarbeid in verband met de bedoeling 

van dag en nacht?
5. Wordt in Ps. 115 : 16 een tegenstelling gegeven tussen de aarde 

en de hemel van Gen. 1 : 1 of die van Gen. 1 : 8?
6. Mag men trachten in de hemelruimte door te dringen?
7. Kunnen er mensen wonen op een andere planeet?
8. Hebben de hemellichamen ook betekenis voor de nieuwe aarde?
9. Kan de zondeval in de hemel onder de engelen al vóór het 

einde van de 6e dag zijn geweest?
10. Waartoe is het nuttig, te weten, in welke volgorde God ge

schapen heeft en dat Hij de mens het laatst schiep?
11. Waarom noemen we de evolutieleer een valse profetie?
12. Als God zich alles heeft laten ontwikkelen kunnen we dan wel 

van scheppingswerk spreken, of moet dat dan voorzienigheids- 
werk genoemd worden? Wat is het verschil tussen die beide?

13. Zijn we voor de kennis van Gods scheppingswerk alleen op Gen. 
1 aangewezen of spreekt de Schrift er ook op andere plaatsen 
over?

14. Is het mogelijk en nodig, dat we alles wetenschappelijk verkla
ren?

15. Waarom heeft de kleine aarde zo’n grote betekenis?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf”.
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SCHETS 2

De mens geschapen
(Gen. 1 : 26-31)

Na Goddelijk beraad
Als laatste scheppingsdaad noeiht de Schrift de formering van de 
mens.
Eerst heeft God het woonhuis van deze wereld opgetrokken met een 
dampkring als noodzakelijke levensfactor. Hij stoffeerde het met 
groen en bontkleurig tapijt en Hij deed bomen opschieten met voed
zame spijs. Hij hing de lampen aan het plafond voor de verlichting 
des daags en des nachts. Ook vulde Hij het met een rijkdom aan 
dierlijk leven, dat in z’n bewegelijkheid en onnoemelijke veelheid in 
variëteit gezelligheid aanbrengt en genieting van levensschoonheid. 
Alles was doelmatig ingericht en vertoonde de heerlijkheid van de 
Schepper, die de opperste bouwheer en kunstenaar is.
En tóén maakte God de mens, in wie heel die aardse schepping als
mede de hemellichten hun bestemming hebben.
In Genesis 2 wordt de wijze van het scheppen van man en vrouw 
vermeld in verband met de aanvang der mensheidsgeschiedenis. In 
Genesis 1 wordt het feit van de schepping van de mens bekend ge
maakt alsmede zijn hoedanigheid in zijn verhouding tot alle andere 
schepselen die in hem hun naaste doel hebben.
Duidelijk laat de Schrift zien, van hoeveel uitnemender waarde en 
betekenis de mens is boven alle andere schepselen. Hij is dan ook 
niet op het machtswoord Gods evenals het gedierte tevoorschijn ge
roepen uit water, land of lucht, maar hij is door Gods hand gefor
meerd. En dit geschiedde na Goddelijk beraad. Want God zeide: 
„Laat ons mensen maken als ons beeld, naar onze gelijkenis” (vol
gens de vertaling in de Korte Verklaring). „Ons” ziet op de meer
voudigheid Gods, de drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. „Het is wel waar, dat Hij niet zegt, hoeveel Personen dat er 
zijn; maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, 
dat is zeer klaar in het Nieuwe” (Ned. Gel. Bel. art. 9). En dan 
volgt: „opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevo
gelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over 
al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt”.
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De mens als beeld Gods

„Als ons beeld, naar onze gelijkenis” wil zeggen: als een precies ge
lijkend beeld. Dat geldt niet slechts de ziel of geest maar de totale 
mens. Hij is niet geschapen als beeld-drager maar als zélf beeld 
zijnde. Hij vertoonde Gods beeltenis, zodat God zich als het ware in 
de mens als in een spiegel vertoonde.
Wat onder dat beeld Gods te verstaan is, zegt de Schrift op andere 
plaatsen: in Ef. 4 :  24, waar van de hèrschapen mens gezegd wordt: 
„die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 
en heiligheid” ; en in Col. 3 :1 0  „die vernieuwd wordt tot volle 
kennis naar het beeld van zijn Schepper”.
Onder gerechtigheid verstaan we de rechte verhouding tot God en 
het schepsel .H eiligheid  is de toewijding aan God en de innerlijke 
reinheid. Kennis ziet op het zuivere inzicht in wat God door zijn 
woorden en daden kennen doet.

De mens als Gods vertegenwoordiger

Als doelstelling van de schepping van de mens als beeld Gods wordt 
genoemd de heerschappij over alle gedierte en over heel de aarde. In 
al dat dienstwerk had de mens naar Gods wil te handelen, zoals hij 
ook uit de schepselen de Schepper zou kennen en daarover zijn God 
zou verheerlijken. Die heerschappij behoort strikt genomen niet tot 
het beeld Gods, maar ze houdt er wel nauw verband mee, want de 
mens is als beeld Gods gesteld tot Gods vertegenwoordiger, Gods 
stedehouder op aarde.
Dit geldt niet de engelen, die Gods hemelknèchten zijn. De mens is 
geschapen tot zóón Gods, die de heerschappij moest uitoefenen in 
vrije verantwoordelijkheidsbediening.
Overeenkomstig de Goddelijke beraadslaging „schiep God de mens 
als zijn beeld, als Gods beeld schiep Hij hem, mannelijk en vrouwe
lijk schiep Hij ze”.

De scheppingszegen
Toen God Adam en diens vrouw geschapen had, heeft Hij die beide 
toegesproken met zegenende woorden; Hij gaf zijn zegen óver de 
dieren, maar sprak de mensen tóé. „God zegende hen en God zeide 
tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en on
derwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte 
des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt”.
Historisch volgde deze zegen dus op de eerste huwelijksverbintenis. 
Toch wordt ze niet vermeld in Gen. 2, maar heeft de auteur ze op-
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genomen in het scheppingsverhaal van Gen. 1. D it is geen vergis
sing, maar omdat we geloven aan de woordelijke inspiratie door de 
Heilige Geest heeft deze plaatsing waar we het niet zouden ver
wachten z’n betekenis. Duidelijk is, dat we die zegen hebben te zien 
als een scheppingszegen, niet als een huwelijkszegen, hoewel ze het 
als zodanig best zou „doen”, noch als een opdracht van het verbond, 
dat God Adam had opgelegd. Ze was bestemd voor Adam en zijn 
vrouw in hun kwaliteit van schepsel en zo dan ook insgelijks voor 
alle mensen van alle tijden, niet omdat zij uit het eerste ouderpaar 
zijn voortgekomen of begrepen zijn in het verbond met Adam, maar 
omdat zij schepselen Gods zijn, die in een bepaalde verhouding tot 
heel het natuurlijke leven zijn gesteld. Die zegen blijft dan ook ge
handhaafd ondanks de zondeval, zoals ook uit Gen. 9 : 1-7 duidelijk 
blijkt.
Opmerkelijk is, dat deze zegen zó genoemd wordt, hoewel ze in de 
vorm van een gebod is gegeven. We lezen dan ook niet: God ge
bood hen, maar Hij zégende hen. We vinden hier wel enkele gebo
den, maar ze zetten de mens overeenkomstig Gods raadslag op de 
éreplaats van vertegenwoordiging Gods, die aan de engelen niet ge
geven is, en bovendien behelst deze zegen ook de belofte van wél
slagen

Ordening van het scheppingsleven

Gaan we de inhoud van deze scheppingszegen na, dan vinden wij, 
dat het daarbij gaat over vruchtbaarheid, talrijkheid en vervulling 
van de aarde, zoals daarvan ook met betrekking tot de dieren, met 
name de vissen en vogels gesproken is, maar in onderscheiding van 
de dieren ook over onderwerping en heerschappijvoering.
Wat het eerste drietal betreft behelst het zegenend woord de belofte 
van de werkende en drijvende kracht Gods waardoor vruchtbaarheid, 
talrijkheid en aardevervulling er ook zijn zullen, maar schakelt Hij 
tevens de verantwoordelijkheidsbediening van de mensen in om die 
gaven te willen ontvangen en gebruiken. God wil zijn aarde vol 
mensen zien! Heeft Hij niet een aarde geschapen en toebereid, wijd 
en zijd, onnoemelijk rijk aan voortbrengingsmogelijkheden en kracht
bronnen, delfstoffen en mineralen, vruchtbaarheid en voedingsca- 
paciteit, om zelfs een hele mensheid te kunnen voeden als er geen 
zonde en dood waren geweest? Letten we slechts op ons eigen kleine 
landje, waar de bodem een rijkdom van schatten bergt, waaraan 
voor een paar tientallen van jaren niemand zou geloofd hebben als 
men er van gesproken had!
En voorts verordende God zegenend de onderwerping van de aarde.
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Hij vereist de menselijke arbeid om ze te onderzoeken, te bebou
wen, eruit te halen wat God aan krachten en mogelijkheden in de 
natuur gelegd heeft, m.a.w.: Hij verordende de alles-omvattende 
cultuurtaak. Ten dienste van de mens, maar bovenal opdat Hij uit 
Gods werken zijn Schepper zou kennen en Hem om zijn grootheid, 
wijsheid en goedheid zou prijzen. En ook onderwierp God al het ge
dierte naar zijn raadslag aan de mens, die Hij tot heerschappij
voerder aanstelde.
Dit alles was de voorgeschreven ambtsdienst, die ver uitging boven 
het werk der engelen, hoewel deze naar Ps. 8 thans nog heerlijker 
zijn in hun hemelse woning. In die ambtsdienst zou de mens zich in 
zijn beeld-Gods-zijn in voortgaande kracht en heerlijkheid betonen. 
Waarlijk, hij kreeg een ereplaats als Gods stedehouder, die in de 
vrije uitoefening van zijn opdracht naar Gods wil en bedoelen de 
eeuwen van de tijdsbedéling zou hebben te vullen met het vóórt- 
arbeiden aan Gods volbrachte schèppingswerk. En daarvoor is de 
hele mensheid nodig. Het arbeids-object biedt plaats voor al de tijd 
aan al Gods arbeiders!
Intussen vrage men maar niet wat er van terecht gekomen is nu de 
zonde de breuk geslagen heeft met haar verwoestende werking in 
natuur en mensheid, en nu het beeld Gods is teniet gedaan, waarvan 
slechts de kleine overblijfselen als scherfjes van een vergruizelde vaas 
herinneren aan wat de mens eens geweest is.
Wel houdt God de baan vrij voor de voortgang van de ambtsdienst, 
maar hoe schrikkelijk wordt dat ambt verkwanseld door wat er nog 
gewrocht wordt dienstbaar te maken aan de zelfverheerlijking. Wat 
is van de oudste tijden af de vruchtbaarheid aan verdorring prijsge
geven door zonden, die de volkskracht braken en zelfs wereldrijken 
ondermijnden! Wat een moedwillige besnoeiing van bevolkingsaan
was in onze westerse wereld-zonder-God! Wat een zucht tot bevol
kingsconcentratie sinds men Babels toren bouwde, en met name in 
onze tijd een opeenhoping in miljoenensteden met al hun ellende, 
terwijl het grootste deel van de aarde ledig blijft! Over dat alles 
brandt Gods toorn en brengt Hij rechtvaardige straffen. En wat 
er van Gods eeuwen-plan is terecht gekomen in deze afgevallen 
wereld is slechts door zijn werkende kracht in huwelijksdrang, ge
dwongen spreiding, onderzoekingsdrift, arbeid om aan het eten te 
blijven en moordende concurrentie. God houdt zijn wereld in stand 
om er zijn genade in te betonen, maar terwijl Hij door heel de ge
schiedenis heen een weg van gerichten gaat tot de dag, waarop Hij 
’s mensen werk keuren en oordelen zal. Was dan wat God begon een 
mislukking? Toch niet! Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid 
bekend, ook dit, dat het doel van zijn arbeid bereikt zal worden op
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de grondslag van de gehoorzame ambtsdienst van de Heere Christus, 
de laatste Adam, die de nieuwe levenswortel is.
Tenslotte lezen we, dat God aan de bepalingen van de scheppings- 
zegen de garantie van vs. 29, 30 inzake het levensonderhoud heeft 
toegevoegd. Voor de mensen was het zaaddragend gewas en al het 
geboomte dat zaaddragende vrucht draagt, terwijl voor de dieren het 
groen der gewassen bestemd was. Uit Gen. 9 weten we, dat daarin 
een wijziging is gekomen.
Dit gedeelte wordt besloten met de woorden: „En het was alzo”. Het 
leven was op gang gebracht. Met de wereld-omspannende arbeid kon 
worden begonnen. En de eerste voeding, waaraan de mens niet ge
arbeid heeft, was reeds aanwezig. Zegenende handen hielden zich 
uitgebreid.
„En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed!”

Vragen

1. Hoe omschrijven we naar de Schrift het beeld Gods?
2. Was de mens beeld van de Zoon Gods of van de Drieënige 

God?
3. Heeft de mens na de zondeval mogen-en-kunnen behouden, 

beeld Gods te zijn?
4. Wie wordt of worden bedoeld als in Gen. 9 : 6 gezegd wordt: 

„want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt”, en in 
Jak. 3 : 9 waar we lezen: „de mensen die naar de gelijkenis 
Gods geschapen zijn”?

5. Op welke wijze worden wij herschapen naar Gods beeld en 
waaruit blijkt die herscheppingsdaad?

6. Vertonen de engelen ook Gods beeld?
7. Was het beeld-Gods-zijn bij Adam voor toename vatbaar?
8. Wanneer is het bij ons in z’n geheel en al z’n delen volmaakt 

en volkomen?
9. Waarom zou er in Gen. 1 : 27 toegevoegd zijn „man(nelijk) en 

vrouw(elijk) schiep Hij hen”, terwijl dit bij de dieren er niet bij 
vermeld wordt? Is hier verband met Gen. 2 : 1 8  vv.?

10. Kan de mensheid nog nakomen al wat God in de scheppings- 
zegen stelde? En zo niet, kan dat dan als schuld worden aan
gerekend?

11. Hoe te oordelen over „de pil”?
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12. Hoe te oordelen over de voorspelling van te grote bevolkings
toename bv. in ons land? En als er geen afzetgebied voor men
sen mogelijk is, of is dat wel mogelijk? Is het mogelijk een ge
zond wereldleven te scheppen, waarin de mensheid de voörge- 
schreven ordening weer kan nakomen? Of loopt de wereld hele
maal vast?

13. Is er uit die nood geen verlossing mogelijk, collectief of indi
vidueel?

14. Hoe en wanneer is het verband tussen beeld Gods en heer
schappij over alle schepselen hersteld?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf”.
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SCHETS 3

De Sabbat

(Gen. 2 : 1-3)

O p m e r k i n g  v o o r a f
Deze eerste drie verzen van Gen. 2 behoren in feite bij het vorige 
hoofdstuk. Pas met vs. 4 begint een nieuw gedeelte, zoals in de 
volgende schets wel nader blijken zal.
De indeling in hoofdstukken en verzen is niet van de Bijbelschrij- 
vers afkomstig, maar dateert uit veel later tijd, evenals de op
schriften boven de Bijbelboeken. De indeling in hoofdstukken is 
gegeven door bisschop Stefanus Langton (gest. 1228), en de ver- 
zen-indeling komt het eerst voor in de 4de Bijbel-uitgave van 
Robert en Henri Stefanus, boekdrukkers te Parijs, 1551. Deze in
delingen zijn internationaal in gebruik genomen, in ons land da
teert de verzen-indeling uit het laatste kwart van de 16de eeuw. 
Uiteraard kan daarin geen verandering meer worden gebracht 
vanwege de talloze tekst-aanduidingen in de vroegere en latere 
literatuur. Het spreekt vanzelf, dat wij bij de verklaring der 
Schrift niet aan deze indelingen gebonden zijn.

Het rusten Gods

Zoals uit het slot van Gen. 1 blijkt, heeft God alvorens de avond 
van de 6de dag inviel zijn werk keurend overzien en zeer goed be
vonden.
En dan volgt de uitspraak: „Alzo werden voltooid de hemel en de 
aarde en al hun heir” (d.i. al wat hemelen, aarde en zee „bevolkt”). 
Hemel en aarde zijn samen de aanduiding van de onzienlijke en 
zienlijke dingen. Zo wordt in Gen. 1 : 1 gesproken over het begin, in 
Gen. 2 : 1 over de voltooiing. God was ermee klaar gekomen! In 
6 dagen! Weliswaar zette Hij zijn voorzienigheidswerk voort in de 
instandhouding van wat Hij gemaakt had en leidt Hij van-toen-af 
en voortaan het rijk-zich-ontplooiende leven naar het door-Hem-ge- 
stelde einddoel, maar de reeks machtige wonderwerken van zijn 
scheppingsarbeid was voleindigd, er behoefde niets wezenlijk-nieuws 
meer aan te worden toegevoegd. Hij is de God, die volbrengt wat zijn 
hand begon.
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Toen ging God tot zijn rust in: „toen God op de zevende dag het 
werk voltooid had dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende 
dag van al het werk dat Hij gemaakt had” (vs. 2). Opmerkelijk is de 
omslachtige wijze van vertellen: tweemaal wordt van de 7de dag 
gesproken, tweemaal wordt gesproken van „het werk dat Hij gemaakt 
had”, en ook de mededeling uit vs. 1, dat Hij zijn werk voltooid had, 
spreekt nog een keer mee, nu de Schrift over Gods rusten gaat 
spreken. We moeten er dus goed op letten, dat het op de 7de dag 
was, dat het werk toen af was, namelijk het scheppingswerk.
Door deze met nadruk gegeven verklaring wordt dat rusten Gods 
duidelijk gekarakteriseerd. Het was dus geen onderbreking van zijn 
arbeid, geen pauze voor korter of langer tijd. Neen, ’t werk was 
volkomen klaar. De rust van de 7de dag was dus het begin van een 
blijvend rusten, een rusten waarin God met welgevallen op het vol
tooide werk neerzag. God rust nog van het werk dat Hij gemaakt 
had.
Ook later wordt op die blijvende rust gewezen, bv. in Ps. 95 : 11, als 
daarin herinnerd wordt aan zijn eed in de woestijn, dat het ongelovige 
volk niet tot zijn rustplaats zou mogen komen (vgl. Num. 14 : 20-23); 
de dichter van Ps. 95 wil erdoor aanduiden, dat er toen reeds een 
plaats van Gods rust was. Dat Israël niet tot de rust kon ingaan, lag 
dus niet daaraan, dat die rust er nog niet zou geweest zijn, maar lag 
aan het ongeloof van het volk.
Dit wordt ook gezegd in Hebr. 4 : 3-5, „Want wij gaan tot de rust 
in, wij, die tot geloof gekomen zijn”, zoals God tot Mozes gesproken 
had, dat de èngelovige Israëlieten niet tot Gods rust zouden ingaan. 
Nogmaals: het niet-ingaan ligt niet daaraan, dat die rust er niet zou 
zijn, immers „waren zijn werken van de grondlegging der wereld af 
gereed” (Hebr. 4 : 3b), d.w.z. van de schepping der wereld af was 
God met zijn werk al klaar èn was er bij Hem al de rust, zoals dui
delijk in Gen. 2 : 2 (vgl. Hebr. 4 : 4) is uitgesproken. En tot die rust 
mogen wij ingaan, wij, die tot geloof gekomen zijn. Bedoeld is na
tuurlijk het christelijke geloof, d.i. het geloof in Hem, die als de 
meerdere van Jozua de poort tot die ware rust in Gods gemeen
schap heeft geopend door zijn zoenoffer. „Er blijft dan een sab- 
batsrust voor het volk van God” (Hebr. 4 :  9), d.i. een eeuwige, 
feestelijke rust (vgl. Hebr. 4 : 1 0 ;  Opb. 14 :13), waarvan we het 
begin der vreugde nu reeds in ons hart gevoelen (Cat. Zond. 22, vr. 
58). We zien uit de genoemde bewijsplaatsen der Schrift, dat er ver
band is tussen het rusten Gods, dat op de 7de dag is begonnen, en ons 
rusten van onze werken. Ook voor ons is er een blijvende rust, een 
ingaan in Gods rust. Elke sabbat wijst daarop en is er het garantie- 
teken van. In Gods rust ligt die van de mens verankerd. Evenwel
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hebben we daarbij dan te bedenken, dat sinds de zonde de breuk 
tussen God en mens heeft geslagen en de mogelijkheid om die rust 
Gods in te gaan is weggenomen, wij nü aangewezen zijn op de' Heere 
Christus die door Gods liefde jegens een verloren wereld gezonden is 
tot verzoening en in wie ons de geopende deur is gegeven om on
danks de schuld die over de mensheid gekomen is toch tot de rust 
Gods in te gaan.

Zegening en heiliging

Vanwege zijn rusten heeft God de zevende dag gezegend en gehei
ligd.
Het zegenen betekent, dat Hij die dag tot zegen stelde.
Het heiligen betekent, dat Hij die dag afzonderde tot zijn bijzondere 
dienst.
Duidelijk is, dat God dit niet deed voor zichzelf maar voor de 
mensen. Hij gaf het ritme in de tijd: 6 dagen arbeid en één dag ar- 
beidsrust, die ook voor het wèlzijn van de werkende mens in zijn 
lichamelijk leven onontbeerlijk is en ook uit dat oogpunt een zegen
gave is te noemen. Toch betekent dit niet, dat de mens de sabbat 
in ledigheid mag doorbrengen. God heeft die dag afgezonderd tot 
zijn bijzondere dienst, opdat de mens, vrij van arbeidsbeslommerin- 
gen en moeiten zijn geest te beter zou kunnen opheffen tot God in 
de overdenking van al Gods werken (waarbij thans de verlossings
werken sterk naar voren zijn getreden) en in de lofprijzing van zijn 
grote naam. En ook, en vooral daarom, is de sabbat een rijke zegen
gave te noemen.
Op deze sabbatsinstelling ziet Christus als Hij spreekt: „De sabbat is 
gemaakt om de mens en niet de mens om de sabbat” (Mare. 2 : 27). 
D.i.: niet tot slaafse onderwerping maar tot zegen in kinderlijke 
vrijheid is de sabbat gegeven. Daarom is (niet elk mens in deze zon
dige wereld, maar:) de Zoon des mensen, d.i. de Heere Christus, 
een heer óók over de sabbat (Mare. 2 : 28). Hij heeft de bevoegdheid 
verkregen om Heer te zijn, ook over de sabbat, van welke bevoegd
heid Hij bv. gebruik maakte toen Hij zijn discipelen vrijheid schonk 
om zich spijze te verzamelen op de sabbat, hoewel God dat in de 
woestijn verboden had, zelfs om de sabbat te stellen op de eerste 
dag der week (waarover straks meer te zeggen zal zijn).
We willen er echter thans nog op letten, dat Christus sprak: de 
sabbat is gemaakt om de m e n s ,  d.i. om de eerste mensen in het 
paradijs, om alle mensen die uit hen zouden geboren worden, om al- 
wie-mens is, heel de mensheid. Hij zei niet: om Israël of om het 
volk Gods. Daaruit reeds blijkt, dat de sabbat niet is ingesteld en
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verordend in verband met het verbond Gods met Israël (het oude 
verbond), maar gegeven is voor alle volken op heel de aardbodem 
en in alle tijden. Dat de mensen de sabbat niet houden doet hiervan 
niets af (vgl. Cat., Zond. 4b).

De sabbat vóór Mozes.
Tegenwoordig doet de mening opgeld, dat de instelling van de 
sabbat is gegeven bij — eigenlijk reeds kort vóór — het verbonds- 
instituut van de Horeb. Een maand voor God zijn verbondswet 
op Horeb gaf, sprak Hij reeds over de sabbat, toen Hij voor het 
eerst het manna gaf (Ex. 16). In verband hiermee wordt dan op 
het volgende gewezen:
a. De sabbat behoort bij het oude verbond.
b. De sabbat is gegeven als een teken van dat oude verbond.
c. Van sabbatsonderhouding wordt in Genesis nog niet gesproken. 
Hierover is het volgende op te merken:
ad a. In Ex. 16:5 wordt gezegd, dat het vólk op de 6de dag een 
dubbele portie manna moest inzamelen zonder reden te noemen. 
Toen het volk dit deed en de stamvorsten blijkbaar zekerheid 
wilden hebben, dat dit goed was, antwoordde Mozes: „Dit is wat 
de HEERE gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het 
morgen voor de HEERE” (vs. 23). Men lette op dat woordje 
morgen. Dat kan de HEERE niet gesproken hebben bij het geven 
van zijn bevel, omdat blijkens het verhaal dit enkele dagen tevoren 
was, zodat Mozes Gods woorden hier verklarenderwijs weergaf. 
En op de 7de dag moest Mozes zeggen: „Bedenkt, dat de HEERE 
u de sabbat gegeven heeft” (vs. 29). Hier wordt dus de sabbat in 
herinnering gebracht. Lettend op de wijze van beschrijving kunnen 
we zeggen, dat uit niets blijkt, dat de HEERE bij zijn bevel van 
vs. 5 de sabbat had ingesteld. Ware dat het geval geweest, dan zou 
men zeker mogen verwachten, dat zo’n belangrijke instelling aan 
het begin van het verhaal uitdrukkelijk zou zijn vermeld. Nu 
echter vestigt het verhaal geen andere indruk, dan dat de sabbat 
reeds uit vroeger tijd bekend was. Afgezien van het vervallen 
godsdienstig leven in Egypte (vgl. Joz. 24 : 14; Ezech. 20 : 5-10) 
laat het zich verstaan, dat het Israëlietische slavenvolk geen we
kelijkse rustdag meer had (vgl. Ex. 1 : 13, 14; 5 :4  vv. 13, 19), 
zodat de sabbat in onbruik was geraakt.
ad b. Inderdaad heeft God het sabbatsgebod in het verbond van 
de Horeb opgenomen als een verbondsteken, maar dit doet niet 
tekort aan de grondgedachte van het 4de gebod, dat als motief 
voor de sabbat verwijst naar Gen. 2:3.
ad c. Weliswaar wordt in Genesis niet gesproken van de onder
houding van de sabbat, maar dan zou men moeten aantonen, dat 
dit in verband met het ene of andere verhaal noodzakelijk had 
moeten geschieden.
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Bovendien hebben we gezien, dat de sabbat is gemaakt „om de 
mens” (Mare. 2 : 27) en het is absurd te menen, dat het tweeënhalf 
duizend jaren zou hebben geduurd (van Gen. 2 tot Ex. 16), eer 
althans de vromen van een sabbat zouden hebben geweten.
En tenslotte is er op te letten, dat het woord „gedenk” in het 4de 
gebod niet met Ex. 16 in verband wordt gebracht, maar met 
Gen. 2 : 3.

De sabbat onder het oude verbond.
Wat als ongeschreven wet bij de vroegere geslachten is bekend 
geweest door overlevering (waarvoor vele voorbeelden uit Genesis 
zijn aan te halen, zoals het ongeoorloofde van diefstal, moord, over
spel, beeldendienst en leugen, e.a.), vinden we in de wet van 
Horeb op schrift gesteld in bewoording en volgorde zoals ze tóén 
gegeven is, en dan onder het gezichtspunt van de verlossing (Ex. 
20 : 2) alsook onder het gezichtspunt van het verbond Gods met 
Israël (Deut. 5 : 2, 3). Wat het sabbatsgebod betreft vinden we er 
ook van gesproken op tal van andere plaatsen in de wet alsook in 
de profeten. En evenals in Gen. 2 worden beide, het rusten en de 
heiliging genoemd.
We laten nu een kort samenvattend overzicht volgen.
Het r u s t -  element
De rust wordt voorgeschreven voor het hele volk vanwege het 
rusten Gods op de zevende dag. Bijzondere aandacht wordt ge
geven aan al het dienstpersoneel, de werkdieren en zelfs de vreem
delingen die men niet met arbeid belasten mag. Herinnerd wordt 
aan de dienstbaarheid in Egypte, waaruit misschien mag worden 
afgeleid, dat we hier een herinnering vinden aan het feit dat toen 
aan Israël de sabbat ontnomen is; dan zou dat een bevestiging 
zijn van wat boven reeds is opgemerkt (Ex. 20 : 10; 23 : 12; 31 : 
17b; Deut. 5 : 14).
Dat rusten betreft in de wet zowel de beroepsarbeid als de huise
lijke arbeid:
In onderscheiding van andere dagen die als een sabbat moesten ge
vierd worden, gold van de 7de dag, dat deze een volkomen sabbat 
was, waarop generlei arbeid mocht worden verricht (Lev. 23 : 3), 
zoals dat voorts ook gold van de verzoendag (Lev. 23 : 32). Van 
de andere sabbatten gold, dat ze géén volkomen sabbat waren: dan 
was alleen slaafse arbeid (beroepsarbeid) verboden, maar werd 
huiselijke arbeid vrij gelaten (vgl. Lev. 23 :8, 21, 25, 35); zo 
mocht men op de paasdag spijs bereiden (Ex. 12: 16b) en op de 
lste loofhuttendag takken van de bomen halen (Lev. 23 : 40).
Dat de sabbat (7de dag) een volkomen sabbat was blijkt voorts uit 
de volgende voorbeelden:
Verboden was:
landarbeid zelfs in topdrukte (Ex. 34 : 21);

27



arbeid aan de tabernakelbouw (Ex. 31 : 12, vgl. vs. 1 e.v.);
het dragen van een last (Jer. 17 : 21);
het drijven van handel (Neh. 13 : 15; vgl. Am. 8 : 5);
het aanleggen van vuur (Ex. 35 : 3);
het sprokkelen van hout (Num. 15 : 32-36);
het bereiden van spijs (Ex. 16).
Daarentegen was wel geoorloofd alle arbeid die noodzakelijk was 
voor de dienst des HEEREN:
de priesters mochten hun arbeid in het heiligdom verrichten (Ex. 
27 : 20; Lev. 24 : 3, 4, 8; Num. 28 : 9; Matth. 12:5), 
het werk der barmhartigheid (Matth. 12:11, 12); 
de besnijdenis (Lev. 12 : 3);
het reizen om een profeet te horen (2 Kon. 4 : 22-24); 
het voeren van de oorlog des HEEREN (Joz. 6 : 3, 4); 
het kronen van Joas (2 Kon. 11 : 5, 7, 9).
De strengheid der verbodsbepalingen blijkt duidelijk uit de straf
dreiging: wie het sabbatsgebod overtrad moest gedood worden 
(Ex. 31 : 14, 15; 35 :2; Num. 15 : 32-36).

Het h e i I i g i n g s - element.
Dat het rusten op de sabbat niet bestond in niets-doen, zoals het 
latere Jodendom het opvatte, blijkt uit het oude testament ook dui
delijk. Die dag moest gewijd zijn aan de dienst des HEEREN. Zo 
werd die dag tot een feestdag.
Men moest in ’t bijzonder op de sabbat Gods verlossingsdaden ge
denken (Deut. 5:15);
De priesters moesten het offer op de sabbat verdubbelen om het 
feestelijke tot uitdrukking te brengen (Num. 28 :9) en de toon
broden leggen als een offer van de arbeid (Lev. 24 : 8);
Men moest zich verlustigen in de sabbat en geen eigen zaken 
doen (Jes. 58 : 13, 14);
De dichter van Ps. 92 loofde op de sabbat de HEERE;
Het heiligen van de sabbat werd aangedrongen als betoning van 
eerbied voor het heiligdom, waarin de HEERE wonen wilde 
temidden van zijn volk (Lev. 19 : 30; 26 : 2);
In Lev. 23 : 3 wordt gesproken over de heilige samenkomst op de 
sabbat, wat in Mozes’ tijd wel zal gezien hebben op familiesamen- 
komst tot overdenking en gebed. Later lezen we van samenkom
sten bij een profeet om het Woord Gods te horen (2 Kon. 4 : 23). 
Tijdens of kort na de ballingschap begon men overal plaatselijke 
of regionale samenkomsten te houden en begon men ook syna
gogen te bouwen; Hand. 15 :21 spreekt van een gewoonte „van 
oudsher”. Reeds van Mozes’ tijd af wordt dus gesproken van het 
gemeenschappelijke in de dienst Gods, waaruit in het nieuwe 
testament de gemeenschappelijke kerkdiensten als het bijzondere 
sabbatswerk zijn voortgekomen.
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E t h i s c h  en c e r e m o n i e e l .
Onder ethisch verstaan wij: wat het zedelijke, morele leven be
treft.
Onder ceremonieel verstaan we: wat de ceremoniën oftewel plech
tige handelingen betreft. Zo spreken wij van: de ceremoniën van 
een bruiloft, een koninklijke ontvangst, en hier: de ceremoniën 
van de oudtestamentische godsdienst (bv. offerhandelingen, feest- 
gebruiken, priesterwijding, e.d.). Deze oudtestamentische ceremo
niën waren als het ware vooruit-geworpen schaduwbeelden van de 
ambtsdienst van de Heere Christus en worden daarom schaduw
achtig genoemd.
Er zijn ethische geboden, -in hoofdzaak de Tien Woorden, mede 
begrepen in het gebod der liefde, Matth. 22 : 37-40.
Er zijn in de mozaïsche wet ook vele ceremoniële (en dus scha
duwachtige) bepalingen, die de oudtestamentische godsdienst regel
den, welke zich concentreerde in de offerdienst, welke naar 
Christus heenwees (vgl. Hebr. 8-10; 8 : 13; 10 : 1, 11-13).
Wat nu de oudtestamentische sabbat betreft:
Deze had dus een ethische grondbetekenis: „Gedenk de sabbat
dag . . . .  want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende 
dag; daarom zegende de HEERE de sabbatdag en heiligde die” 
(Ex. 20 : 11).
Maar deze kreeg ook een schaduwachtige betekenis: „feestdag, 
nieuwe maan of sabbat (zijn) dingen, die slechts een schaduw zijn 
van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus 
is” (Col. 2 :16, 17).
We kunnen dus zeggen dat de sabbat beide, een ethische en een 
schaduwachtige betekenis had. De sabbat werd opgenomen in het 
ceremoniële, schaduwachtige klimaat, evenwel met behoud van de 
ethische grondbetekenis.
Duidelijk komt dit uit in Ex. 31 : 12-17, waarin gezegd wordt, dat 
de onderhouding van de sabbat een teken was, dat Israël een af
gezonderd, Gode gewijd volk was. En tevens wordt er daarbij aan 
herinnerd, dat de HEERE op de zevende dag rustte, als motief, 
dat juist die dag tot een teken van Israëls afzondering gegeven 
werd. Hier zien we dus de ethische grondbetekenis en de bijko
mende oudtestamentische ceremoniële betekenis saamgevoegd.
Op te merken is nog, dat de 7de dag als dag van rust en heiliging 
het grondpatroon is geweest van heel de oudtestamentische feest- 
cyclus, zowel wat de rust en het feestelijke karakter alsook het getal 
7 betreft: 7de dag; 7de maand; 7de jaar en het jaar na 7 maal 7 
jaar; ook 7 dagen feest der ongezuurde broden (beginnend met de 
voorafgaande paas-avond), na 7 maal 7 dagen het pinksterfeest, 
en in de 7de maand 7 dagen loofhuttenfeest; ook werd een he
breeuwse slaaf in het 7de jaar van zijn dienstbetrekking vrij ge
laten. Van al deze feestdagen waren (zoals reeds is gezegd) de 7de
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dag en de grote verzoendag (de 10de dag in de 7de maand) een 
volkomen sabbat, waarop noch beroeps- noch huiselijke arbeid 
mocht worden verricht.
Het feestelijke en tevens het schaduwachtige kwam daarin uit, dat 
op al die dagen feestoffers werden gebracht. Al deze gewijde dagen 
stonden in verband met de verlossing van Israël uit Egypte: men 
gedacht deze op de 7de dag, op het paasfeest en het feest der on
gezuurde broden; op pinksterfeest en loofhuttenfeest gedacht men 
het verworven heil als vrucht der verlossing. In heel de feest- 
cyclus is de verlossingsgedachte centraal; daarbij sprak het bloed 
der dierenoffers van verzoening, wat een hoogtepunt bereikte op 
de grote verzoendag. Door het getal 7 komt in heel de feestcyclus 
ook de sabbatsidee uit.
Duidelijk is, dat dit alles heenwees naar Christus door wien we de 
grote verlossing hebben, waarvan de verlossing uit Egypte als een 
vóór-beelding was.
Vgl. Ex. 12; Lev. 16 en 23.

De nieuwtestamentische sabbat.
De Heere Christus heeft met zijn komst op aarde het sabbatsge- 
bod niet krachteloos gemaakt maar vervuld. Hij sprak: „Meent niet, 
dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik 
ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want 
voorwaar, ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet 
één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn ge
schied” (Matth. 5 : 17, 18).
Enkele verklarende opmerkingen: Onder „profeten” (nl. hun ge
schriften) is hier te verstaan de daarin gegeven wètsprediking als
ook wat over de Messias is geprofeteerd inzake zijn arbeid, lijden, 
dood en verhoging als openbaring van Gods wil over Hem. De 
jota is de kleinste letter van het hebreeuwse alfabet en de tittel 
is een letter-onderdeel (haakje of boogje); bedoeld is dus, dat 
zelfs niet het minste van Gods eis onvervuld zou blijven. En het 
woord vervullen wijst op de volmaakte gehoorzaamheid van 
Christus aan alles wat in de Schrift van Hem geëist wordt, dus op 
het doen van Gods geboden, op het onderwijs om ze aan anderen 
te leren, op het dragen van Gods toom in al zijn lijden en zijn 
dood, zelfs ook op het toeëigenen van zijn verdienste aan de zijnen 
tot het eind der eeuwen „eer de hemel en de aarde vergaat” (vgl. 
1 Cor. 1:30).
De bedoeling is dus, dat de Heiland de wet Gods niet zou afschaf
fen of veranderen en alzo afbreuk aan haar zou doen, zoals de 
Joden meenden, dat Hij Gods geboden (met name het sabbatsge- 
bod) aantastte en Hem daarvan beschuldigden, maar dat Hij aan de 
eis Gods het volle recht zou doen wedervaren, evenwel naar de 
Schrift en niet naar wat de Joden er van maakten.
Dit nu geldt ook de sabbatswetgeving.
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A. In zijn o n d e r w i j s .
Daarin keerde Hij zich niet tegen Gods gebod, maar tegen de 
Joodse misvattingen. Hij stelde de betekenis van de sabbat en van 
het gebod in het licht en liet Gods bedoeling zien:
Hij stelde, dat het geoorloofd is, op de sabbat wèl te doen, een 
mens te behouden (Matth. 12: 11, 12); in dit verband hebben we 
er op te letten, dat de Heiland meermalen genezingswonderen 
verrichtte juist op een sabbat, waardoor Hij zijn onderwijs kracht 
bij zette.
Ook is het geoorloofd om op de sabbat de dienst Gods in de tem
pel te verrichten, zoals de Joden wisten, maar daarom toch zeker 
ook om Hem op de sabbat 'te dienen, daar Hij méér is dan de 
tempel (Matth. 12 : 5, 6).
Ook geldt, dat sabbatswerk geoorloofd kan zijn in zeer bijzondere 
omstandigheden, zoals die er waren voor David om van de toon
broden te eten, wat slechts de priesters toekwam (Matth. 12 : 3, 4). 
In Matth. 24 : 20 is het vluchten op de sabbat niet verboden; als 
daarin wordt opgewekt om te bidden, dat het vluchten niet op 
een sabbat zou geschieden, wijst het tekstverband op het bezwa
rende, terwijl de nood toch al zo groot zou zijn, als de Romeinen 
de stad zouden omsingelen, immers had men bij z’n vlucht op een 
sabbat in het Joodse land geen hulp te verwachten.
Maar de Heere Christus heeft in zijn onderwijs het strenge van 
het sabbatsgebod gematigd voor de tijd van het nieuwe testament. 
Ligt in het 4de gebod (zoals we gezien hebben) het verbod van be
roeps- en huiselijke arbeid beide (de 7de dag was een „volkomen 
sabbat”), daar heeft de Heere Christus blijkbaar alleen de be
roepsarbeid verboden en het verbod van de huiselijke arbeid op
geheven: Hij gaf aan zijn discipelen verlof om op sabbat spijs te 
bereiden (Matth. 12:1, 7). Hij stond toe om op sabbat na ver
kregen genezing z’n matras naar huis te dragen (Mare. 2:11; Joh. 
5 : 8). Hij greep terug naar de oorsprong van de sabbat: „De 
sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat” (Mare. 
2 : 27). Tot deze matiging overeenkomstig de nieuwe verbondsbe- 
deling bezat Hij het recht: „Alzo is de Zoon des mensen een Heere 
óók over de sabbat” (Mare. 2 : 28). Deze bevoegdheid heeft Hij 
van de Vader ontvangen.
B. In zijn eigen s a b b a t s v i e r i n g .
Blijkens de evangeliën was de Heiland een geregeld bezoeker van 
de grote feesten, die Hij meevierde. En evenzo heeft Hij op de 
sabbatdagen gerust en die geheiligd.
Wat zijn rusten betreft zouden we kunnen denken aan het zich 
onthouden van vermoeiende voettochten en het doen rusten van 
anderen.
Zijn heiliging van de sabbat betoonde Hij naar Lev. 23 : 3 in het 
geregeld bezoeken van de samenkomsten, want we lezen in Luc. 
4:16, dat Hij bij zijn bezoek aan Nazareth op de sabbat naar
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de synagoge ging „volgens zijn gewoonte”, waarin Hij ons een 
voorbeeld heeft gegeven, hoe wij de sabbat hebben te heiligen in 
wat het voornaamste is (vgl. Cat. Zond. 38). Tot zijn sabbatswerk 
behoorde ook de prediking en het genezen van zieken om mensen 
te behouden. En zoals we gezien hebben verbood het sabbatsge- 
bod hem niet om in bijzondere omstandigheden te doen wat ove
rigens niet gedaan wordt. Zo krijgen we de stellige indruk uit 
Luc. 4:30, dat Hij na zijn verwerping te Nazareth op diezelfde 
sabbat naar elders reisde. Evenzo is misschien uit Joh. 12: 1 af te 
leiden, dat de Heere op sabbat in Bethanië kwam om de volgende 
dag, dus op de zondag naar Jeruzalem verder te reizen, waar Hij 
zijn intocht hield (Joh. 12: 12); indien dat zo was, heeft Hij op 
de sabbat van Jericho (Luc. 19 :1, 28) naar Bethanië zelfs een 
sabbatsreis van ongeveer 25 km gemaakt, tenzij men aanneemt 
(zoals ook wel gedaan wordt), dat Hij op vrijdag naar Bethanië 
zou zijn gereisd en dat Joh. 12:12 niet terug ziet op Joh. 12 :1, 
maar op een (niet genoemde) volgende dag, waartegenover echter 
te letten is op de mededeling, dat hij er aankwam zes dagen vóór 
het Pascha dat in de nacht van donderdag op vrijdag viel.
S c h a d u w  en w e r k e l i j k h e i d
In Col. 2 : 17, 18 spreekt de apostel over de oudtestamentische 
sabbat (evenals over de joodse feestdagen en over de nieuwe 
maan-dagen), dat die een schaduw was van hetgeen komen moest, 
terwijl de werkelijkheid van Christus is.
We hebben gezien, dat God aan de zevende dag heeft verbonden 
het gedenken van de verlossing uit de harde dienstbaarheid en dat 
juist die dag tot een teken is gegeven, dat de HEERE Israël heeft 
afgezonderd om zijn heilig volk te zijn. De verlossingsgedachte is 
in de sabbatsviering centraal gesteld.
Onmiskenbaar zag dit op Christus, door wie „Hij ons zou geven, 
zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen in 
heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen” 
(Luc. 1: 74, 75).
Die verlossing heeft de Heere Christus principieel teweeg ge
bracht door zijn zoenoffer, dat Hij op Golgotha volbracht heeft, 
op welke verlossing uit de macht van satan en zonde en van de 
toorn Gods de volkomen uitredding uit de hand van Farao en de 
slavernij van Egypte zag. Dat werk van Christus was volbracht 
tegen het uur, dat de joodse sabbat aanbrak: de dag van de her
denking van Gods verlossingsdaden. Maar dan ook de dag, waar
op al de sabatten van het oude verbond hun voleinding vonden en 
daarmee heel Israëls feestcyclus ineen stortte, want de schaduw 
van de viering van de verlossing uit Egypte verdween nu de wer
kelijke verlossing was aangebracht.
Tweeërlei houde men hier in het oog: de schaduw van de oudtesta
mentische sabbat hield op; de sabbat van Gen. 2 : 3 blijft bij het 
afdoen van het schaduwachtige bestaan. De sabbat, toen Christus



in het graf lag, werd de wisselsabbat van oud naar nieuw: de 
nieuwe dag brak aan, de zondag-sabbat.
„De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet 
op sabbat aan het kruis mochten blijven — want de dag van die 
sabbat was groot — vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en 
zij weggenomen zouden worden” (Joh. 19:31). Die sabbat was de 
lste paasdag voor de priesters, die wegens meningsverschil over 
de datum de paasmaaltijd in dat jaar op vrijdagavond aten (Joh. 
18 : 28), terwijl Jezus evenals het volk het deed op donderdag
avond (Mare. 14: 12). Maar als Johannes schrijft: „de dag van 
die sabbat was groot” mogen wij daar toch een diepere zin in zien 
(vgl. iets dergelijks in Joh. 13 :30). ’t Was de sabbat der vervul
ling, d.w.z. waarop aangevuld werd wat bij alle oudtestamentische 
sabbatviering nog ontbrak: het profetische werd tot voltooide 
werkelijkheid.
V e r a n d e r i n g  v a n  d a g
d o o r  de  H e e r e  v a n  de  s a b b a t .
Niet alleen op die eerste dag der week kwam Jezus tot zijn apos
telen, maar met het oog op Thomas ook (pas) op de volgende 
eerste dag. En daarmee is het startsein gegeven voor de nieuwtes
tamentische eerste-dag-viering.
Op de eerste dag der week moesten de gelovigen in Corinthe iets 
wegleggen voor de armen in Jeruzalem (1 Cor. 16:2).
Op de eerste dag der week kwam men in Troas samen voor de 
viering van het Avondmaal en preekte Paulus er (Hand. 20 :7). 
In Opb. 1 : 10 spreekt Johannes over de opstandingsdag (de eerste 
dag der week) als over de dag des Heeren, d.i. van Christus. Dat 
wil zeggen: de dag die bijzonder aan de Heere is toegewijd (let
terlijk: de Heer-dag), een uitdrukking, die bij de eerste christenen 
bekend was, ook zelfs wel voorkwam in latere wetgeving in de 
tijd na Constantijn de Grote. In dit naamgebruik door de eerste 
christelijke kerk klonk tevens een protest door tegen de „Keizer- 
dag” die periodiek gevierd werd (waarschijnlijk eens per maand).
Dit zegt nog zoveel te meer als we bedenken, dat de kalender in 
het romeinse rijk sinds ongeveer het begin van onze jaar
telling de week begon met de zaterdag (in navolging van de 
Egyptische uit die tijd). De week werd gerekend van zaterdag tot 
zaterdag. De zondag was dus de 2de dag der week. Evenwel 
spreken de evangeliën in de paasgeschiedenis (en zo geschiedt ook 
later) van de zondag als de eerste dag der week, zoals ook bij de 
Joden gold. We kunnen dus spreken van een verschil tussen de 
heidense en de christelijke weekkalender. Dit is zo gebleven totdat 
Constantijn, de eerste christenkeizer de zondag als eerste dag in
voerde, d.i. de christelijke weekkalender, waarin hij het christelijke 
gebruik eerde. En zo is het gebleven.
De zondag is de dag die gewijd is aan de Heere Christus.
In de zondag zet zich de sabbat voort. Voor de zondag geldt het
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ethische van het 4de gebod en die dag hebben wij te onderhouden 
naar Gods bedoeling zoals de Heere Christus die in zijn onderwijs 
en voorbeeld heeft aangeduid naar de Schrift.
Alleen: het schaduwachtige is verdwenen, evenals de oudtestamen
tische gestrengheid. En de dag is veranderd — door Hem die een 
Heer is ook over de sabbat.
Duidelijk is, dat de apostel zich in Gal. 4 :10 en Col. 2:16, 17 
tegen de Joodse, oudtestamentische sabbatviering stelt, terwijl het 
in Rom. 14 : 5, 6 gaat over vastendagen, vgl. vs. 3, over de vraag, 
of men al-of-niet op bepaalde dagen zich van bepaalde voeding 
heeft te onthouden. En voorts zie men niet voorbij, dat er een 
overgangstijd was zoals bv. ook ten aanzien van de besnijdenis, 
waarin Joodse invloeden zich nog lieten gelden.

Vragen

1. Wat betekent Joh. 5 : 17 in verband met Gen. 2 : 3?
2. Hoe staat het met de Overheidstaak ten opzichte van het sab- 

batsgebod?
3. Is het niet-houden van het sabbatsgebod om economische rede

nen geoorloofd?
4. Mag een werkkring gezocht worden waar het 4de gebod niet 

kan worden nagekomen, bv. in het buitenland?
5. Wat is het voornaamste in het onderhouden van de sabbat?
6. Kan men de sabbat houden naar Gods gebod zonder de kerk

diensten bij te wonen als men er toe in staat is?
7. Hoe te denken over de recreatie op sabbat?
8. Hoe over allerlei huiselijke ontspanning?
9. Is er ook een persoonlijke vrijheid in de bezigheden op de sabbat 

en hoever strekt die zich uit?
10. Hoe te denken over de glijdende werkweek?

Mag men ook een andere dag als sabbatdag kiezen?
11. Wat wordt er in Cat. Zond. 38 mee bedoeld, dat we in dit leven 

de eeuwige sabbat aanvangen?
12. Waarin verschilt de nieuwtestamentische sabbatviering van de 

oudtestamentische?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf”.
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SC H E T S 4

JHet begin der geschiedenis

(Gen. 2 :4 -3 :  24)

O p m e r k i n g  v o o r a f
De vorige drie verzen behoren nog bij het scheppingsverhaal van 
Gen. 1 en zijn daar de afsluiting van. Vanaf 2 : 4 wordt het begin 
van de geschiedenis beschreven, van de aarde, maar ook van de 
hemel die met de aarde meeleeft.
Hoewel Gen. 1-2 : 3 in verhaaltrant is geschreven geeft het toch 
géén geschiedbeschrijving. Deze begint pas met vs. 4 „Dit is de 
geschiedenis van de hemel en de aarde”, dat als opschrift boven 
het vervolg staat. Zo’n opschrift vinden we ook in 5 :1 , 6 :9 , 
10 : 1, 11 : 10, 11 : 27, 25 : 12, 25 : 19, 36:1 en 37 : 2, dus totaal 
10 maal. De schrijver heeft zelf zijn boek in 10 hoofdstukken 
plus Gen. 1-2 : 3 verdeeld. De 10 hoofdstukken zouden we kunnen 
vergelijken met een gebouw, wat-vooraf-gaat met het fundament 
van het gebouw, dat er wel bij behoort maar toch onderscheiden 
is.
Ook daaruit blijkt, dat met 2 : 4 geschiedbeschrijving begint, dat 
vanaf hier de naam HEERE vrij geregeld voorkomt, waardoor 
God wordt aangeduid als de God des verbonds en der geschiede
nis, waarin Hij trouw blijft aan zijn Woord (Ex. 3 : 14; 6 : 1-7). 
We leren hieruit, dat er pas van geschiedenis kan gesproken wor
den als er handelende mensen optreden. De geschiedenis is de 
doelgerichte gang, waarin God zijn wereldplan uitvoert met in
schakeling van het handelend optreden van mensen. Gen. 1 is het 
„boek” van Gods schepping; vanaf Gen. 2 :4  begint het boek 
van Gods voorzienigheid, om het kortheidshalve zo uit te drukken.

De schepping van de eerste mens
Opvallend is, dat eerst wordt teruggegrepen naar de schepping. Toch 
is er verschil met hoofdstuk 1. In 2 : 4-7 beschrijft de auteur de 
schepping van de mens als noodzakelijke inleiding op het vervolg. 
In Gen. 1 komt de mens het laatst voor als schepsel en heer der 
schepselen, op wie de schepping is aangelegd. In Gen. 2 komt de 
mens voor als eerste met wie de geschiedenis begint.
Dan zien we eerst wanneer en onder welke omstandigheden de mens
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is geschapen en zijn voet zet op de weg der historie. Het was in die 
tijd, toen de HEERE God aarde en hemel schiep (de aarde nu het 
eerst genoemd, omdat het daarover voornamelijk gaat); het was toen 
het veldgewas op de aarde niet uitsproot en het kruid niet opschoot 
omdat er wel een damp was, maar geen regen sinds de 3 de schep
pingsdag gevallen was, en er nog geen mens was om het te bewer
ken. Hieruit blijkt, dat de droogte ondanks de bevochtigende damp 
de uitgroei belemmerde en de menselijke arbeid ontbrak.
En voorts wordt verhaald hoe God die eerste mens schiep: Hij 
maakte hem van het zanderige stof der aarde en Hij blies hem de 
levensadem in zijn neus, zodat de mens werd tot een levend wezen. 
Dat de mens werd geschapen als beeld Gods, is tevoren al gezegd. 
Met het oog op de aardse historiegang wordt de mens nu beschreven 
als een levend wezen zonder meer, ook wel uitgedrukt als „levende 
ziel”, d.i. dat de mens met zijn aards, stoffelijk lichaam aan de wet
ten van dit aardse, natuurlijke leven onderworpen is en de levens
adem in zijn neusgaten heeft, die hij uitblaast en weer in-ademt. 
Eens zullen we echter het beeld van de hemelse (Christus) dragen en 
levendmakende geest zijn, d.w.z. dat we zullen leven door de kracht 
van onze geest die zelf gevoed wordt door de Heilige Geest, en niet 
door hartslag, ademhaling en stofwisseling (1 Cor. 15 : 45-49).

Dat de mens anders en meer is dan een dier, behoeft niet nader 
te worden aangetoond. Dat leert reeds de natuur, en in Gen. 1 
is al gesproken van het beeld Gods, waarvan de Schrift zegt (zoals 
we gezien hebben), dat het bestaat in kennis, gerechtigheid en 
heiligheid. De dieren hebben een instinctief leven, de mensen 
hebben redelijk verstand en wil die van oorsprong heilig waren, 
zuiver en rein. Ook behoeft geen betoog, dat de mens ook een 
onstoffelijk, geestelijk bestaan heeft. Weliswaar wordt dit hier niet 
met expresse woorden uitgedrukt, maar overigens laat de Schrift 
dit toch wel duidelijk uitkomen: er komt een tijd, dat „het stof 
wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest weder
keert tot God, die hem geschonken heeft” (Pred. 12:7). Ziel en 
geest zijn voorts woorden die in de Schrift afwisselend worden ge
bruikt; in ’t algemeen kunnen we zeggen, dat de geest voorkomt 
als het levensbeginsel en de ziel meer wijst op de verwantschap 
aan het aardse en lichamelijke leven. Gen. 2 is te zien bij ’t licht 
van 1 Cor. 15.

Het paradijs
In 2 : 8-14 wordt verhaald, dat God op de 6de dag na de schepping 
van de eerste mens voor hem een hof plantte in Eden, in het Oosten 
en in die hof allerlei vruchtgeboomte deed opschieten, begeerlijk en
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goed om ervan te eten. En in het midden van de hof gaf Hij de 
boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad. En 
door de hof liet Hij een rivier stromen, die ergens buiten de hof haar 
bron had en die bij het verlaten van de hof zich in vier richtingen 
vertakte, in: de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. Van de 
eerste der vier rivier-armen wordt gezegd, dat hij rond het land 
Havila stroomde waar de mens zijn sieraden vandaan kon halen. In 
dat enkele voorbeeld laat de Schrift reeds zien, hoe rijk de aarde 
is, die de mensen zouden gaan exploiteren.
Merkwaardig is, dat de Schrift, die in het begin het aardse paradijs 
beschrijft, in de laatste hoofdstukken (Opb. 21, 22) het ver-daarbo- 
ven-uitgaande hemelse paradijs beschrijft, een hof midden in de stad. 
Daar zal zijn de rivier van de Geest met zijn zegenrijke werkingen, 
en het geboomte des levens als aanduiding van het heil van Christus 
die ons overvloedig voedt. Aan het begin een hof met slechts twee 
mensen, aan het eind de stad, „Babylon” met al wat stad is, waar de 
mensheid woont met haar weedom en waar aan voedsel gebrek is; 
maar op de nieuwe aarde de volkrijke stad mèt de hof als beeld van 
volheid èn levensvreugde, waarvan het aardse paradijs profetie ep 
type is geweest. De weg der mensheid loopt dan ook van het aardse 
naar het hemelse, zij het vanwege de ingetreden zonde langs Golgo- 
tha als een weg van kruisdragen die een weg van genade is.

Waar het paradijs lag en hoever het zich uitstrekte weten we niet. 
De namen Tigris en Eufraat herinneren aan het gebied in het 
tegenwoordig-genoemde Irak, maar die rivieren hebben tegen
woordig elk een eigen brongebied en zijn dus geen aftakkingen 
van een andere rivier. We zullen wel mogen zeggen, dat de zond
vloed ook daar een algehele verandering heeft teweeg gebracht. 
Wat het woord „paradijs” betreft, dit is van oorsprong een Per
zisch woord („pairidaeza”, uitspreken: pari-déza), dat de beteke
nis heeft van: een koninklijke tuin, een lusthof (bv. Pred. 2 : 5). 
In het nieuwe testament is het opgenomen in Luc. 23 :43, 2 Cor. 
12 : 2-4 en Opb. 2 : 7 en in het nederlands weergegeven door het 
woord „paradijs”. Vandaar ons spraakgebruik om de hof van 
Eden een paradijs te noemen, zoals trouwens ook al gebeurde in 
de griekse vertaling van het oude testament.

Het verbond

Wat in 2 : 15-17 verhaald wordt noemen we de openbaring van het 
verbond Gods, dat Hij de eerste mens oplegde. Dat woord „ver
bond” komt hier wel niet voor, maar het wordt toch duidelijk zo 
genoemd in Hos. 6 : 7. Toen de HEERE God de mens in de hof
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had binnengeleid om die te bewerken en te bewaren (behoeden, in 
stand houden) legde Hij het gebod op, niet te eten van de boom der 
kennis van goed en kwaad, waaraan de strafdreiging van de (eeuwige) 
dood werd toegevoegd. Van alle andere bomen mocht de mens vrij 
eten. God bepaalde dus wat de mens wèl en niet als voedsel tot zich 
mocht nemen. Daardoor beproefde Hij de mens, stelde Hij hem 
voor de vrije wilskeuze, opdat de mens in de bediening van zijn ver
antwoordelijkheid zijn trouw in heiligheid zou doen blijken. De keer
zijde was, dat de mens bij gehoorzaamheid in het leven zou volhar
den en alzo eens komen tot het zalige eeuwige leven, waartoe de 
boom des levens als een sacrament diende. Dit wordt niet uitdrukke
lijk uitgesproken, maar de mens die met zijn zuiver en onderschei
dend kennen aan het werk is gezet heeft dit kunnen afleiden uit de 
vloekdreiging; uit de naam en betekenis van de levensboom, en uit 
de wetenschap aangaande het bestaan van engelen en hun woon
plaats (vgl. 3 : 24, aangenomen dat er een mondelinge overlevering 
over de paradijsgeschiedenis is geweest en de eerste mens de cherubs 
in hun paradijswacht heeft gezien en gekend uit vroegere waarne
ming).

Schepping van de vrouw

Daarna heeft de HEERE God op die 6de dag de vrouw geschapen 
(2 : 18-25). Dit is voorbereid doordat de HEERE God het land
en luchtgedierte, dat Hij geschapen had, tot de eerste mens verza
melde, opdat deze het kennen en benoemen zou, maar opdat ook de 
begeerte gewerkt zou worden naar een hulp die bij hem paste. Uit- 
teraard is hier sprake van het gedierte in of bij de hof; het is trou
wens de vraag, of God aanstonds zoveel gedierte geschapen heeft, 
dat het van meet af reeds over de hele aarde verspreid was.
Toen bracht de HEERE God een diepe slaap over de mens, ontnam 
Hij hem een rib, die dienen moest om er de vrouw uit te formeren, 
en bracht Hij deze als met zijn hand tot de intussen ontwaakte en 
opgestane mens. En bij het zien van de vrouw jubelde de mens het 
in zijn grote blijdschap uit: „Deze is eindelijk been van mijn gebeen
te en vlees van mijn vlees; — deze zal men mannin heten omdat zij 
uit de man genomen is, —  ja deze!" Het is het eerste lied uit mensen- 
mond, waarbij het driemaal „deze" zijn verrukking tot uitdrukking 
bracht (zo in de grondtekst). En de Bijbelschrijver voegt er aan toe, 
dat daarom een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn 
vrouw aanhangen en dat zij tot één vlees zullen zijn; dat wil zeggen, 
dat de man het initiatief zal nemen om tot eigen gezinsvorming 
te komen in het huwelijk, waarin man en vrouw lichamelijk en
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geestelijk een twee-eenheid vormen. Als tenslotte wordt gezegd, dat 
de eerste man en de eerste vrouw naakt waren zonder zich voor 
elkaar te schamen, wijst dit op de aanvaarding van elkaar in een 
huwelijk naar Goddelijke orde. Schaamte spreekt van overtreding 
van Gods geopenbaarde en gekende ordinantie.
Terecht spreken we hier van het eerste huwelijk, dat de HEERE 
God zelf voltrokken heeft, waarbij wij wel zullen te denken hebben 
aan een Goddelijke verschijning in menselijke gestalte (vgl. Gen. 
18 : 1, 2; 28 : 13; 32 : 24). Ook nu nog geeft God in zijn voorzienig
heid aan elke man die trouwt z’n vrouw als met eigen hand, zij het 
dan ook, dat de huwelijken sinds het paradijs worden voltrokken door 
de dienst van mensen. Uiteraard wil dit nog niet zeggen, dat elk 
huwelijk wordt gesloten in Gods günst (vgl. Gen. 6 : 1-4; 2 Cor. 
6 : 14). Als God een mens op zijn zondig levenspad laat voortgaan 
naar diens eigen wil, straft Hij alzo zonde met zonde. Toch is Hij 
barmhartig om bij bekering nog zegen te schenken.

Wat de rechtsverhouding van man en vrouw betreft is op te mer
ken, dat in de formering van de vrouw uit een rib van de zijde tot 
uitdrukking komt, dat de vrouw gesteld wordt als hulp naast de 
man, als een aanvullend pendant. Toch is de man daarbij de eer
ste: hij is het eerst geschapen en God heeft met hèm zijn verbond 
opgericht, waarih de vrouw als zijnde uit de man mede begrepen 
was. Bovendien ligt in de uitspraak „been van mijn gebeente en 
vlees van mijn vlees” een prioriteitsgedachte (vgl. volgens de let
terlijke vertaling in de Statenbijbel 2 Sam. 19 : 12, 13; 1 Kron. 
11 : 1 en Ef. 5 : 30).

De zondeval
Lang zal de paradijstoestand niet hebben geduurd: we lezen nog 
niet, dat de uitbreiding van het menselijk geslacht begon; ook blijkt 
uit 3 : 22 dat de eerste mensen nog niet gegeten hadden van de le
vensboom toen de eerste zondedaad gepleegd werd. De grote vijand, 
mensenmoorder en aartsleugenaar, de satan (=  tegenstander) lag 
op de loer om Gods werk te vernielen. Hij is als goede engel en als 
machtigste der engelen geschapen, maar ontrouw geworden (Joh. 
8 : 44; 2 Petr. 2 : 4; Jud. vs. 6; Opb. 12 : 3,4). Uit het verhaal van 
de zondeyal blijkt, dat hij gehoord had, welk gebod de HEERE God 
aan de eerste mens had opgelegd en daarop trachtte hij in te haken 
met een leugenachtige vraag aan de vrouw, wat hem ook is gelukt 
(Gen. 3 : 1-7).
Daarbij bediende hij zich van een slang, die het listigste dier was. 
Zoals er ten tijde van Jezus’ omwandeling op aarde vele bezetenen
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waren door wier mond duivelen spraken (Matth. 8 : 28 vv. e.a.), zo 
was er dus in het paradijs een bezeten slang, door de bek waarvan 
de satan sprak. En hoe listig de duivel het aanlegde blijkt bovendien 
uit het feit, dat hij zich wendde tot de vrouw en niet tot de man, die 
het verbod uit Gods mond had gehoord.
Het begon met de leugenachtige vraag: „God heeft zeker wel ge
zegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?” —  een vraag, 
waarop de vrouw een welwillend antwoord gaf. Wat opvalt is, dat 
dit antwoord allerminst overeenstemde met het woord des HEREN, 
zoals zij dat van de man gehoord had; en dan wordt maar niet be
doeld, dat zij andere woorden gebruikt, wat op zichzelf nog niet 
verkeerd zou zijn geweest, als er maar hetzelfde door was uitge
drukt, maar dat de vrouw feitelijk een andere inhoud in haar spreken 
legde. Men vergelijke 3 : 2, 3 maar eens nauwkeurig met 2 : 16, 17. 
En dan moet men speciaal letten op de volgende uitspraken: „de 
boom die midden in de hof staaf’ (een neutrale aanwijzing zonder 
de betékenis van die boom te noemen); „noch die aanraken” (een 
verzwaring van het verbod), en „anders zult gij sterven” (een baga
tellisering van de straf). Zij gaf dus een onware voorstelling van het 
woord Gods: midden in de hof staat een boom die zelfs niet mag 
worden aangeraakt op gevaar van te moeten sterven.
De vraag doet zich voor, hoe het mogelijk was, dat de vrouw, die 
heilig en als Gods beeld geschapen was ook in haar zuiver kennen, 
zo’n verminkte voorstelling van het verbod had gekregen? Nu laat 
zich de zonde niet uit psychologische factoren verklaren. We zullen 
de verklaring in déze richting hebben te zoeken, dat de vrouw wel
willend het oor leende aan het twijfel-zaaiende woord van de slang in 
plaats van met een keihard antwoord de slang af te wijzen: ga weg, 
slang, want zo heeft de HEERE gesproken (vgl. het spreken van de 
Heere Christus bij de verzoeking in de woestijn van Juda (Matth. 
4 : 4 ,  7, 10). De welwillendheid van de vrouw betekende reeds on
trouw jegens God, en het vreemde, dat een dier zich met deze zaak 
bemoeide, had haar reeds de uiterste terughoudendheid moeten doen 
betonen. Het antwoord van de vrouw wijst dan ook op verduistering 
van haar voorstellingsvermogen, waarin reeds een eerste symptoom 
is te zien van de wegneming van het beeld Gods.
Bij dat licht is te zien, dat de vrouw met belangstelling de pertinente 
leugen van de slang op zich liet inwerken. Opmerkelijk is, dat in de 
woorden van Satan nu wel duidelijk blijk wordt gegeven, hoe goed 
hij geluisterd heeft, toen God het verbod oplegde; verg. 3 : 4, 5 met 
2 : 17 en speciaal de uitspraken: „ Ten dage dat gij daarvan eet”, 
„kennende goed en kwaad”, en „gij zult géénszins sterven” (omdat
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hier dezelfde woorden gebruikt worden als in 2 : 17 zouden we ook 
kunnen vertalen: „gij zult voorzeker niet sterven”). En met begerige 
ogen ziet de vrouw dan naar de vrucht van de verboden boom, die 
haar proefondervindelijk het goed en het kwaad zou doen kennen, 
en van het aanschouwelijke komt zij tot het beschouwelijke, dat de 
boom inderdaad goed was om naar het woord van de satan ver
standig te maken.
Dan komt de daad der ongehoorzaamheid en daarmee de voltooiing 
van de zonde: zij nam en at in tegenwoordigheid van haar man, en 
zij gaf ook hem, en hij at.
Weliswaar werd de straf niet aanstonds voltrokken; trouwens, eerst 
zou God nog tot verantwoording roepen; maar wel kwam het schuld
bewustzijn op, want hun ogen werden geopend (door God) en zij 
ontdekten dat zij naakt waren. Er wordt niet gezegd, dat zij zich nu 
voor elkaar schaamden, we moeten het nu niet op het sexuele be
trekken: schuldgevoel brengt het onlust-gevoel mee om „open en 
bloot” onder eens anders ogen te komen; een gearresteerde misda
diger schuwt de publiciteit en tracht zich te bedekken voor een foto
graaf. En zo plukte het eerste mensenpaar vijgebladeren die zich door 
de kleefstof aan de stengels gemakkelijk aan elkaar laten plakken, en 
op die wijze maakte men een bedekking.

Oordeel en genade

Aan het opsteken van de dagwind (volgens sommigen: de avondwind) 
hoorde men het komen Gods in de hof. Niet onmogelijk is, dat de 
HEERE God meermalen omstreeks die tijd de hof bezocht had om 
met Adam te spreken. Ondanks de bedekking met vijgebladeren ver
borgen beide zich tussen het geboomte. Maar de HEERE God riep 
hem (enkelvoud!): „Waar zijt gij?” De mens had zich te verant
woorden; hij had het verbond overtreden! Wel wist God natuurlijk 
alles, maar het onderzoek moest tot bekentenis leiden.
Toen de tevoorschijn gekomen mens zich op zijn naaktheid beriep 
die hem deed vrezen, zó de HEERE God te ontmoeten, vroeg Hij 
hem: „Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij 
van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten?” De 
mens kon dit niet ontkennen, maar wat opvalt is, dat hij toch de 
schuld van de vrouw op de voorgrond schoof, van wie hij ook nog 
zei: „die gij aan mijn zijde gesteld hebt.” M.a.w.: als dat niet gebeurd 
was, zou ook dit niet gebeurd zijn. En evenzo heeft de vrouw als 
antwoord op de vraag „wat hebt gij daar gedaan?” wel bekend, maar 
toch ook voorop gesteld, dat zij verleid was door de slang. Dat deze
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verontschuldigingen als zodanig de schuld niet wegnamen, blijkt 
duidelijk uit het vonnis, dat God nu uitsprak (3 : 14-19).
Wat de slang betreft: zij werd vervloekt en als teken van die vloek 
zou ze op haar buik gaan en stof eten zolang zij leefde. Allerlei 
vragen, bv. of de slang ook tevoren gekropen heeft, of dat dit nu 
voortaan een teken van de vloek zou zijn; evenzo of dit niet strijdig 
is met het feit, dat God ook kruipende dieren heeft geschapen alsook 
met het feit, dat er slangen zijn, die zich ook wel anders bewegen, 
terwijl zij zich met heel wat meer dan met stof voeden, laten we 
maar rusten. Men zou ook de vraag kunnen stellen, of deze vloek 
wellicht alleen die ene slang gold die bezeten was. Van meer betekenis 
is het woord, dat nu rechtstreeks de satan gold en waarin een rijke 
belofte voor de mensen gegeven is: Ik zal vijandschap zetten tussen 
u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop 
vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (3 :15). Hier stelde 
de HEERE God de vrouw weer aan zijn zijde en deed hij de ver
bintenis met de satan te niet. Zij zou zaad voortbrengen, het zaad 
Jezus Christus, naar het vlees uit een vrouw geboren, en tot haar 
zaad zouden gerekend worden allen die van Christus zijn, zoals onder 
het zaad van de boze de kinderen des duivels zijn te verstaan (Joh. 
8 :4 4 ,  vgl. Matth. 3 : 7 ;  Hand. 13 : 10). Op te merken is, dat de 
eerste mens nu wordt terug geschoven terwille van het zaad der 
vrouw, de verlosser, op wie de geschiedenisgang zich nu richten 
gaat. Voor het spreken tot de duivel in de slang vergelijke men 
Mare. 5 : 9, 10. In Opb. 20 : 2 wordt hij „de oude slang” genoemd. 
De overwinning, die met de verplettering bezegeld wordt (Rom. 
16 : 20) op de dag van Christus’ toekomst, zou niet anders komen 
dan door de diepte van lijden heen.
De straf over de vrouw behelsde: de grote moeite van de zwanger
schap, de smart van het baren en nochtans de begeerte tot de man, 
voorts de heerschappij van de man over de vrouw, die een gewij
zigde verhouding betekende.
De straf over de man zou zijn de moeitevolle arbeid op een ver
vloekte aarde, die distels en doornen zou voortbrengen, al handhaaf
de God de belofte van voedsel, en tenslotte de dood. Wel trad de 
zgn. „geestelijke” dood terstond in, de macht Van de zonde (Ef. 2 : 1) 
maar de volle doorwerking van de gedreigde volle en eeuwige dood 
heeft God uitgesteld door het tussen-schuiven van de lichamelijke 
dood, die de voortgang der geschiedenis niet verhinderen zou.
Tot bedekking van de naaktheid heeft God ook andere bedekking 
gegeven dan die van vijgebladeren, namelijk die van dierenvellen. 
Die bedekking geldt met het oog op de mensen, maar ook met het 
oog op God, voor wie de mens zijn naaktheid wilde bedekken.
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Zonder kleding is geen ordelijke maatschappij mogelijk, maar ook 
geen ware gemeenschap met God in de godsdienst. In de Schrift 
heeft het kleed een symbolische betekenis gekregen, namelijk die van 
het bekleed worden met Christus’ gerechtigheid (Jes. 61 : 10; Matth. 
22 : llv .;  Gal. 3 :2 7 ;  Opb. 16 :1 5  e.a.). Dat God kleding gaf, waar
voor dieren moesten gedood worden, leerde de eerste mensen, dat zij 
over het leven der dieren beschikking kregen. Bovendien kunnen we 
zeggen, dat hier reeds de grondtrekken aanwezig zijn van het offer 
(waarvan we reeds lezen in Gen. 4); later leert de Schrift ons, dat er 
verband is tussen bedekking der zonde en bloedstorting.
Tenslotte heeft God de mens verdreven uit de hof en een engelen
wacht ingesteld, opdat de mens (die uit bittere ervaring (!) het onder
scheid tussen goed en kwaad heeft geleerd), niet van de levensboom 
zou eten om op die wijze het leven te zoeken. De belofte wees hem 
op de Verlosser, die nu onze levensboom is (Opb. 2 : 7; 22 : 2).

Vragen

1. Op bijbelkritisch standpunt spreekt men van Gen. 2 :  4-25 als 
van een tweede scheppingsverhaal. Wat hiervan te zeggen?

2. Mogen we zeggen, dat de mens door gehoorzaamheid het eeu
wige leven kon verdienen?

3. Waarom spreken we van een proefgebod?
4. Welke voorstelling moeten we ons vormen van de aarde buiten 

het paradijs inzake natuurlijke gesteldheid, voortbrenging, dieren
en plantenleven?

5. Had de mens in het paradijs een vrije wil? Is zijn wil nog vrij 
in het kiezen van het goede en van het kwade?

6. Had de satan de vrouw kunnen benaderen zonder middel van 
een dier? Is er rechtstreeks woordcontact van onzichtbare gees
ten en mensen mogelijk?

7. Kon de satan uit zichzelf een slang doen spreken?
8. Was het nodig, dat de mens in zonde viel, gelet op het beeld 

Gods?
9. Waarom moest Christus verzocht worden? Vgl. Mare. 1 :12 .

10. Was de verzoeking van Christus zwaarder? Vgl. Matth. 4 : 1-11; 
Luc. 4 : 1-13.

11. Waarom wordt er gesproken van een roepen van de man en 
niet van de vrouw? 3 : 9.
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12. Wat heeft het te zeggen, dat God wel de aarde vervloekte, maar 
niet de mens?

13. Mogen we trachten de straf over de man en de vrouw te ver
zachten of zo mogelijk in onderdelen op te heffen?

14. Wat te zeggen over de emancipatie van de vrouw?
15. Wat betekent 1 Tim. 2 : 15 als gezegd wordt, dat de vrouw be

houden zal worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij 
blijft in geloof enz.? Heeft het kinderen baren ook iets te ma
ken met geloof, liefde en heiliging?

16. Wat wordt ermee bedoeld als we zeggen, dat de kleding een 
noodverband is? Heeft het iets te maken met de tegenwoordige 
modezucht?

17. Is toelaatbaar, dat de vrouw in het ambt dient, bv. als ouder
ling of predikant? Vgl. 1 Cor. 14: 34; 1 Tim. 2 : 12. Mag zij 
hulpdiensten verrichten?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf”.
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SCHETS 5

De eerste wereld
(Gen. 4 : 1 - 6 :  9)

Kaïn en Abel

Met Genesis 4 begint niet iets nieuws. Genesis 4 vormt naar z’n in- 
houd één geheel met het voorgaande. Daarom vinden we in 4 :1  
geen nieuw opschrift, evenmin als in 3 : 9 ,  maar wordt alles nog 
gerekend onder het opschrift van 2 : 4.
Van 2 : 4  tot 3 : 24 openbaart de Schrift ons: schepping van de 
mens, verbond, zondeval, straf en Evangelieverkondiging; hoofd
stuk 4 sluit er zich bij aan met de openbaring, hoe schrikkelijk de 
doorwerking der zonde was, al heeft ze de voortgang van de be
lofte naar de vervulling niet kunnen verijdelen (4 : 26).
Zo laat Genesis 4 de prediking horen van de algehele verdorven
heid van de menselijke natuur, de diepte van onze ellende, en de 
onmogelijkheid van de zelfverlossing.
Het bedoelt dus een illustratie te zijn van de bittere vrucht van de 
zonde in de hof en van haar verwoestende werking, hoewel vanwege 
de belofte des heils niet onbegrensd.
De Schrift laat dat zien in de meest schokkende gebeurtenis van die 
eerste tijd, toen Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg en in onbekeer- 
lijkheid zijn eigen weg ging.
Overeenkomstig de scheppingszegen begon de vermenigvuldiging van 
het menselijke geslacht uit het eerste ouderpaar. Als we lezen, dat 
de mens gemeenschap had met zijn vrouw, behoeft dat niet te bete
kenen, dat het de eerste keer was alsof ze een gevolg van de zonde 
zou zijn; ’t is de vaak gebruikte inleiding bij de mededeling van een 
geboorte.
Eva bracht haar eerste zoontje ter wereld, dat zij Kaïn noemde. De 
betekenis van die naam kennen we uit de bijgevoegde verklaring: 
„ik heb met des HEEREN hulp een man verkregen”. Dit kan zien 
op barenssmart („met des HEEREN hulp”), maar spreekt toch 
vooral van moedervreugde. Men heeft er ook wel in willen zien, 
dat Eva van dit kind de verlossing verwachtte, waarop het woordje 
„man” betrekking zou hebben. Toen zij haar volgend zoontje ter 
wereld bracht noemde zij het Abel, d.i. nietigheid, ijdelheid. Was dit
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om uitdrukking te geven aan haar teleurstelling over Kaïn, die bij 
het opgroeien dan zou hebben doen blijken, de verlosser niet te 
kunnen zijn? We weten het niet. ’t Is ook mogelijk, dat in de naam
geving meer het verschil in gestalte is uitgedrukt: Kaïn zou een 
flink kind geweest zijn, zo zegt men wel, en Abel was een klein 
tenger ventje. En in dit verband wil men er dan ook wel aan 
denken, dat zij tweelingbroertjes waren. Vragen zijn er wel genoeg, 
ook bij wat er nog volgt, maar de Schrift geeft er geen antwoord op. 
’t Is om de hoofdzaak te doen, om de prediking die ervan uitgaat. 
Zo spreekt de Schrift er ook niet over, op welke leeftijd van de 
ouders deze kinderen geboren zijn en hoe oud zij waren, toen Kaïn 
zijn broeder versloeg. Er wordt alleen gezegd, dat Abel schaapherder 
werd en Kaïn landbouwer. En voorts wordt met enkele woorden 
aangeduid, dat Kaïn een offer van veldvruchten als een geschenk 
aan de HEERE bracht, en Abel dit navolgde met eerstelingen van de 
kudde, waarvan hij het vet als het beste offerde. Hoe, waar, waarom? 
— we weten het niet. Ook, dat de HEERE Abel en diens offer in 
gunst aanzag, maar Kaïn en diens offer niet. Duidelijk is hierbij, dat 
God eerst het hart aanzag en dat de innerlijke gezindheid beslissend 
was voor het aanvaarden van het geschenk. Maar hoe dat voor 
beiden is gebleken, weten we ook niet; heeft God zelf het offer 
van Abel door hemelvuur ontstoken, zoals we daar later in de Schrift 
bij andere offeranden van lezen? We weten het niet. De schrijver 
haast zich naar het openbaar worden van Kaïns boze natuur ondanks 
uiterlijke godsdienstigheid. Later zegt de Schrift onomwonden, dat 
Abel uit het geloof handelde en een rechtvaardige was, en dat Kaïn 
uit de boze was, dus zaad der slang, en dat zijn werken boos waren 
(Hebr. 11 : 4; 1 Joh. 3 : 12). God rekende Abel naar zijn geloof, 
Kaïn naar z’n werken.
Toen werd Kaïn toornig, zelfs zo, dat hij in een gedeprimeerde stem
ming geraakte, zodat zijn gelaat betrok. Voelde hij zich als eerstge
borene achteruit gezet en vreesde hij, dat niet hij, maar Abel na 
zijns vaders dood als hoofd van de familie zou optreden? Was nu 
reeds de kwestie van het eerstgeboorterecht aktueel? Hoe het zij, in 
elk geval blijkt wel, dat hij als onder een zware druk gebogen ging 
en op wraak zon.
Opvallend is, dat de HEERE zich toen aan Kaïn openbaarde met een 
krachtige waarschuwing tegen de zonde, die als een boos dier op 
de loer lag om hem te bespringen, en met de betuiging, dat hij het 
hoofd weer blij kon opheffen als hij góéd handelde (4 : 6, 7, vgl. 
Micha 6 : 8). In die toespraak betoonde de HEERE zijn liefde. Ook 
toen dit verbondskind zijn zondige weg wilde aflopen heeft de
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HEERE hem niet ongewaarschuwd laten begaan en sprak Hij hem 
met menselijke stem toe, zoals Hij later gesproken heeft door de 
zending van zijn Zoon en nog altijd tot ons spreekt in de Schriften. 
Maar Kaïn sloeg er geen acht op. Na een tijd van verwijdering 
sprak hij op zekere dag Abel weer kwasi-vriendelijk aan (vgl. de Sta
tenvertaling en Kanttekening bij vs. 8) en zonder de valse bedoeling 
te doorzien liet deze zich meetronen in het veld. Daar stond deze 
wraakgierige tegen zijn broeder Abel op en sloeg hij hem dood'zonder 
oorzaak. Er was geen bekering, ook niet toen de HEERE hem ter 
verantwoording riep. Op de vraag, „waar is Abel uw broeder?” 
luidde het brutale antwoord: „ik weet het niet, ben ik mijns broeders 
hoeder?” Heeft Adam, zij het schoorvoetend, bekend, Kaïn nam een 
brutale afwerende houding aan.
Dienovereenkomstig was het vonnis zwaarder (4 : 10-12). Eerst wees 
de HEERE de misdaad aan en daarna sprak Hij dat vreselijke 
woord, dat Hij tot Adam niet gesproken heeft: „Vervloekt zijt gij”. 
En de vloek, waarmee Kaïn uit de vruchtbare omgeving van het 
paradijs en uit de woning van zijn ouders is weggevloekt, zou oji 
hem blijven rusten in een woest gebied, waar de bodem z’n volle 
opbrengst niet geven zou en waar hij, schuw voor de mensen en 
vluchtend voor de HEERE als een balling zou ronddolen. Zijn leven 
zou onvruchtbaar zijn als het gebied waar hij verblijf zou houden en 
de onvruchtbaarheid voor de messiaanse toekomst zou heel zijn na
geslacht typeren, dat in de dagen van Noach als onkruid zou worden 
uitgeroeid. Vloek maakt onvruchtbaar!
Blijkbaar heeft dit diepe indruk op Kaïn gemaakt, zij het zonder 
tot bekering te leiden. Hij jammerde, dat zijn misdaad te groot was 
om die last met z’n straf te dragen, en in zijn angst klaagde hij, dat 
ieder die hem vond hem zou doden. Wat dit laatste betreft verze
kerde de HEERE hem echter, dat dit niet zou gebeuren op straffe 
van zevenvoudige wraak. En als bevestiging van deze toezegging 
gaf de HEERE er een teken bij, dat alleen voor hèm bestemd was, 
opdat iKaïn bij het zien ervan er telkens aan herinnerd zou worden, 
dat hij door moordenaarshand niet vallen zou. Welk teken het was, 
zegt de Schrift niet.
Ook in die levensverlenging zien we spranken van Gods liefde. Hoe 
groot is Gods lankmoedigheid ook reeds over Kaïn geweest en later 
over zijn geslacht (vgl. 2 Petr. 3 : 9). Niettemin zien we ook, hoe 
streng het rechtvaardig oordeel was, reeds in dit aardse leven, over 
een broedermoordenaar, in wie de zonde zo kort na het paradijs
leven tot z’n schrikkelijke heerschappij gekomen was en zo’n diepe 
intensiteit van verdorvenheid openbaarde. Opmerkelijk is, dat de
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Heere de grootheid van zijn genade nog eer het offer der verzoe
ning volbracht was op Golgotha betoonde —  aan een moordenaar 
(Luc. 23 : 43, vgl. Hebr. 12 : 24): ontsluiting van Gods welbehagen!

Kaïns geslacht

Kaïn trok in oostelijke richting naar het ons onbekende landschap 
Nod (=  oord der ballingschap). Hij is getrouwd en gewon een zoon, 
Henoch. Ongetwijfeld ter beveiliging bouwde hij daarna een ver
sterkte woonplaats („stad”), die hij naar zijn zoon Henoch noemde 
en die de bakermat van zijn geslacht werd. En dan verdwijnt de fi
guur van Kaïn uit de geschiedenis. De gebeurtenissen van hfdst. 4 
zijn echter in de traditie blijven voortleven zoals blijkt uit 4 : 24. 
Heeft Kaïn ze ook nog verteld aan Adam? We weten het niet; zeker 
is wel, dat ze ook bij het vrome geslacht zijn bewaard gebleven zoals 
al wat in Genesis wordt verhaald is overgeleverd geworden en door 
Mozes door de drijving van de Heilige Geest is te boek gesteld.
In korte trekken wordt nu iets uit de geschiedenis van Kaïns ge
slacht verhaald, waarin het kwaad slechts toenam. Nog altijd laat 
de Schrift de doorwerking der zonde zien!
Na Henoch worden nog drie vaders-van-een-geslacht genoemd in 
wie de genealogie zich voortzette, en dan valt de naam van Lamech, 
de geweldenaar, die, gelet op de toenmalige gemiddelde leeftijd nog 
een tijdgenoot van Noach kan geweest zijn. We kunnen hem noe
men: het type van de moderne mens van die tijd. Het aardsgerichte 
leven ontving het stempel van de revolutionnaire doorbreking van 
de traditionele normen en zeden, van ongebonden vrijheidsdrang, van 
machtswellust en zedenverwildering, waarmee de „nieuwe” tijd werd 
ingeluid, die de tijd van de rijpwording voor het wereldgericht was 
(vgl. Gen. 6 : 1-8; 2 Petr. 2 : 5; Jud. vs. 14, 15).
Eerst wordt verhaald, dat Lamech de nog-in-waarde-gehouden regel 
van het monogame huwelijk doorbrak door twéé vrouwen te nemen, 
Ada  („de sierlijke, opgesmukte”) en Zilla („de schaduwrijke”?). Dat 
de Schrift dit vermeldt zal mede wel zijn, omdat Lamech de eerste 
was, die zo handelde. Het laat geen twijfel over, of deze daad wordt 
als een kenmerk van het losgeslagen leven gediskwalificeerd. Welis
waar kwam het meervoudig huwelijk later veel voor, ook bij vrome 
mannen, maar ofschoon God het duldde mag er toch het zondig 
karakter niet aan ontzegd worden. Nog een derde naam wordt ge
noemd, namelijk van Naama („de bevallige”); zij was een dochter 
van Zilla.
Opmerkelijk is, dat (terwijl in de lijsten der rechtvaardigen van Eva 
tot Sara, vrouwen van bijzondere betekenis, geen andere vrouwen-
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namen worden genoemd) hier drie namen voorkomen, die er op 
wijzen, dat de draagsters ervan in de publiciteit waren gekomen om 
haar belangrijkheid. Hoewel de betekenis van die namen (die echter 
niet geheel vaststaat) zou kunnen wijzen op een zinnelijke levens
richting van schoonheids- en bevalligheidscultuur, zullen we de bete
kenis van deze vrouwen voor die tijd toch wel ergens anders in te 
zoeken hebben. Opvallend is, dat de drie zonen, Jabal, Jubal en 
Tubal-Kaïn, welke Lamech gewon, niet in verband met de vader, 
maar in verband met de moeder genoemd worden. En dat spreekt 
nog meer als we er op letten, dat Naama niet de dochter van 
Lamech of van Zilla, maar de zuster van Tubal-Kaïn wordt ge
noemd. De roem van deze vrouwen lag in de zonen, die van Ada 
in haar kinderen Jabal en Jubal, de roem van Zilla en Naama in 
Tubal-Kaïn, Zilla’s zoon en Naama’s broer. En als deze vrouwen 
daarom zoveel bekendheid hebben verkregen, hoe beroemd moeten 
dan die drie zonen van Lamech’s vrouwen dan wel niet geweest zijn. 
In deze mannen brak het culturele leven zich krachtig baan en 
bracht het een kentering in die tijd. Jabal was de eerste die met 
door-hem-vervaardigde tenten en met kudden groot vee er op uit 
trok op zwerftochten door vreemde streken, de grondlegger van het 
zwervend bedouïnenleven en ontdekkingsreizen, hoe primitief het 
eerste begin ook mag geweest zijn. Jubal ontdekte de muziek en hij 
vervaardigde citer en fluit, ook nog primitief te denken, maar toch 
kan hij de eerste muziekmeester genoemd worden. En Tubal-Kaïn 
trad uit het stenen tijdperk in dat van koper en ijzer, die hij ont
dekte en wist te smelten tot voorwerpen, waarbij de grondtekst kan 
weergegeven worden in die zin, dat hij als eerste snijwerktuigen ver
vaardigde, waarbij we hebben te denken aan het eerste, primitieve 
zwaard; hij werd de grondlegger van de metaal-industrie.
In dit verband vermeldt de Schrift het zwaardlied, dat Lamech in 
brallende hoogmoed zong voor de oren van zijn luisterende vrouwen 
(4 : 23, 24). Hij voelde zich door het maaksel van zijn zoon Tubal- 
Kaïn sterk in het gevecht. Van hem kon gelden wat later Habakuk 
van het Chaldese volk zei: „wiens kracht zijn god is” (Hab. 1:11).  
God zou Kaïns gewelddadige dood zevenmaal wreken, maar hij, 
Lamech, wreekte zich met zijn zwaard zeven-en-zeventig maal: een 
man doodde hij om een geslagen wonde en diens kind om een striem. 
We zeggen niet teveel als we ’t uitspreken, dat door Tubal-Kaïns 
uitvinding de geweldenarij schrikkelijk is toegenomen en tot een 
bloedwraak leidde, die hele families uitmoordde.
Zo trad door de ontdekkingen en uitvindingen het leven een nieuw 
tijdperk binnen, dat tenslotte op de ondergang der eerste wereld 
uitliep. Niet, dat de culturele vooruitgang op zichzelf zondig was;
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we hebben de cultuur-ontwikkeling te zien in verband met het door 
God gegeven werkprogram om de aarde te onderwerpen (Gen.
1 :28) en er uit te halen wat God er aan schatten en krachten en 
mogelijkheden in gelegd heeft, maar wat in het geschiedenisfrag
ment over Lamech en zijn gezin verteld wordt is gezet in het raam 
van Gen. 4, dat de doorwerking der zonde, ook in de opkomst van 
de cultuur, laat zien. De afval van God brengt mee, dat de cultuur 
de plaats van de godsdienst inneemt en tot verheerlijking van de 
mens leidt. En alzo in dienst van de zonde wordt gesteld.
Toch verijdelde dit alles de belofte niet.
Er kwam ook goed zaad op.
Immers baarde Eva na Abels dood een zoon, die zij Seth noemde, 
waardoor zij tot uitdrukking bracht, dat zij in Abels plaats een 
ander had verkregen. En óók (!) aan Seth werd een zoon geboren, 
Enos. In diens dagen „begon men de naam des HEEREN aan te 
roepen”, wat op gemeenschappelijke offer- en gebedsdiensten wijst. 
In die kleine kring van Adams huis kwam het kerkelijk leven op 
gang, dat bij alle wisselende vormen in de verschillende tijdsbede- 
lingen als de dienst van de éne kerk (Cat. Zond. 21) is in stand gehou
den tot op de huidige dag.
De verzen 25 en 26 laten Gods trouw zien. In de geestelijke wilder
nis van de eerste wereld heeft de HEERE de weg open gehouden, 
waarlangs Hij met zijn openbaring wilde voorttrekken naar de 
vleeswording des Woords.
En hiermee eindigt de eerste pericoop (van 2 : 4-4 : 26): heerlijk 
was het begin, maar hoe droef was de ontwikkeling van het leven 
sinds de overtreding van Adam in de hof.

De geschiedenis van Adam

Met 5 : 1 begint „het boek van Adams toledooth”, welk laatste 
woord wij ook nu vertalen door „geschiedenis”. Verhaald wordt nu 
de geschiedenis van Adam en zijn geslacht in de lijn van Seth en 
Enos tot omstreeks de zondvloed.
Het geeft geen direct gevolg van wat reeds is opgemerkt in 4 : 25, 26. 
Hoofdstuk 5 geeft iets eigens.
In dit verband is van betekenis, dat weer begonnen wordt bij de 
schepping naar de gelijkenis Gods en de scheppingszegen over onze 
eerste voorouders en al hun nageslacht; ook lezen we hier voor het 
eerst, dat God hun de naam „mens” heeft gegeven en hen alzo wé
zenlijk heeft onderscheiden van alle andere schepselen met name 
van de dieren (bv. apen!).
Ook is van betekenis, dat van Adams zonde hier geen melding wordt

50



gemaakt. Immers is Gods werk er niet door teniet gemaakt. Wel had 
de mens het beeld Gods vernield, maar de genade Gods heeft het in 
z’n aanvang en dus wezenlijk hersteld door het geloof, waardoor 
de mens reeds toen werd gerekend in de komende Christus. Dit is 
daarom van zo grote betekenis, dat hij en zijn geslacht in de lijn 
van Seth - Enos in hoofdstuk 5 worden gekwalificeerd als een 
vroom geslacht, dat God vreesde, ’t Was allemaal Godgeheiligd 
zaad, namelijk de rij van mannen, die tot Noach worden vermeld. 
En als zodanig worden ze hier onderscheiden van de zonen en 
dochters, die Adam voorts gewonnen heeft. Niettemin handhaafde 
God het doodvonnis, dat hij over het menselijk geslacht geveld 
heeft. Van Adam en zijn vroom geslacht lezen we dan ook het 
droeve refrein: „en hij stierf”.
Behalve dan van één, Henoch.
Van deze, de zevende van Adam, tijdgenoot van de goddeloze La- 
mech, lezen we, dat hij in de kring der vromen vanwege zijn god
vruchtig leven (wandel met God) in aanzien stond en het goede ge
tuigenis kreeg, dat hij Gode welgevallig was. Deze gelopfsheld is, 
zoals we later lezen, een profeet geweest, die over de goddelozen het 
naderend Godsgericht heeft aangekondigd. Deze Henoch heeft de 
dood niet gezien. Toen men hem miste en zocht en niet gevonden 
heeft, is terecht geloofd, dat God hem weggenomen had. We mogen 
het zo zeggen, omdat de Schrift zelf uitspreekt, dat hij door God is 
opgenomen (overgezet) in een beter leven. Door de feiten heeft God 
hier voor het eerst geopenbaard, dat alhoewel de weg tot de levens
boom was afgesloten de dood toch niet het laatste woord had, maar 
dat Hij voor de zijnen de heerlijkheid heeft bereid, waarin ook het 
lichaam delen zal. Oordeel en genade, dood en leven, ondergang en 
verlossing zijn door-en-in Henoch beide geopenbaard (vgl. 5 : 24; 
Hebr. 1 1 :5 ;  Jud. vs. 14, 15).
Zijn kleinzoon Lamech verwekte 69 jaar na de wegneming van 
Henoch een zoon, die hij Noach noemde, want zo sprak hij: „Deze 
zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op de(ze) 
aardbodem die de HEERE vervloekt heeft”. Blijkens de grondtekst 
valt de nadruk op: deze. Vele pogingen zijn gedaan om te verklaren 
wat Lamech hiermee heeft bedoeld. Zo heeft men gemeend, dat 
Lamech in Noach de beloofde Verlosser heeft gezien, zoals men dat 
ook meent van Eva ten aanzien van Kaïn, en dan zou Lamech zich 
evenals Eva hebben vergist. Gelet echter op de stèlligheid van deze 
uitspraak die van Lamech staat opgeschreven en gelet op het feit, 
dat in deze lijst van geen enkele andere naamgeving een nadere aan
duiding wordt vermeld, zullen we ervan hebben uit te gaan, dat de 
bijbelschrijver er een bijzondere betekenis aan heeft toegekend. We
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houden het er dan ook voor, dat we hier hebben te doen met een 
profetie door de Heilige Geest, afgezien nu van de vraag, in hoeverre 
Lamech zijn woord heeft verstaan en bedoeld, ’t Gaat ons om het 
getuigenis des Geestes. En dan beluisteren we daarin de profetie, 
dat „deze”, Noac’n, de troost van het doorbrekend licht der verlos
sing zal te zien geven in een wereld die onder de zware druk van de 
vloek ligt, namelijk als het oordeel dat Henoch gepredikt heeft, zal 
zijn voltrokken. Toch heeft deze profetie wijder perspectief. De 
volle vervulling van de profetie van Henoch en van Lamech wacht 
op de toekomst van de Heere Jezus Christus. Zo verbindt de God 
der historie het begin der geschiedenis met het einde en gaf Hij 
reeds in de vroegste tijden de openbaring van vloek en zegen, onder
gang en verlossing, om zijn wegen bekend te maken waarlangs Hij 
voorttrekt naar de jongste dag.
Noach gewon, pas nadat hij 500 jaren geleefd had, Sem, Cham en 
Jafeth.
Wat er verder verhaald wordt (6 : 1-8) behoort ook nog tot de ge
schiedenis van Adam. Het laat ons zien, hoe ook dat vroom geslacht 
in z’n nakomelingen, op Noachs gezin na, geheel is vervallen, zodat 
het wel scheen alsof er van de vervulling van Gods belofte over het 
Zaad Christus niets meer zou terecht komen. Dit was zo, toen de 
mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen. We hebben 
hier te denken aan een proces, dat vooral in Noachs tijd schrikba
rende afmetingen aannam.
De kerk ging zich vermengen met de wereld door de gemengde hu
welijken, een bekend kwaad in de geschiedenis van alle tijden! De 
zonen Gods (als aanduiding van het kerkzaad) vestigden hun aan
dacht op de dochters der mensen (aanduiding van de dochters uit de 
kringen der Kaïnieten) en kwamen onder de bekoring van haar 
schoonheid, waaronder te verstaan is de lichamelijke schoonheid, 
’t Ging hun dus om uiterlijke bevalligheid, ’t Werd een nalopen van 
vlees (vgl. 2 Petr. 2 : 10). In een Joods boek, „Henoch” genaamd, 
pl.m. anderhalve eeuw vóór onze jaartelling geschreven en wijd ver
breid, wordt gesproken van een engelenval doordat engelen met 
dochters der mensen trouwden; ook sommige kerkvaders meenden 
zo, en zelfs ook Luther, maar dit is toch beslist onjuist. Engelen 
kennen geen huwelijk, en bovendien spreekt 6 : 3 van „vlees” als aan
duiding speciaal van de genoemde „zonen Gods”.
En waar de kerk verdwijnt en het Woord Gods geen doorgang meer 
heeft, is de wereld rijp geworden voor het gericht. Gods Geest, die 
de Geest des levens is, zou naar het Woord des HEEREN dan ook 
niet altijd in de mens (als aanduiding van de mensheid) blijven om 
het leven in stand te houden; immers is de mens slechts vlees, wat
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hier op de vergankelijkheid ziet, en zo stelde God voor de mens(heid) 
nog een tijd van slechts 120 jaar, waardoor reeds wordt heengewe- 
zen naar het naderend gericht. Wel bleven er nog banden tussen 
de mensen, maar de band met God werd doorgesneden, ’t Was een 
wereld zonder God geworden. Men had nog slechts oog op het zin
nelijke en materiële (Matth. 24 : 38v.).
Nog een andere typering van die wereld wordt er gegeven. Er waren 
niet alleen vóórdien, maar ook in de tijd van de schrikbarende afval, 
reuzen op de aarde, geweldigen, mannen van naam. De zeer lange 
levensduur gaf een krachtige-lichamelijke groei, terwijl er fysieke 
sterkte was. Zij waren geweldigen, fors en krachtig, mannen van 
naam. In dienst van de zonde betekent dit, dat het ook aan misdaad 
en terrorisme (Lamech!) niet zal ontbroken hebben; maar ook zullen 
zij heel wat gepresteerd hebben, zodat zij zich een naam hebben ver
worven. Zelfs na de zondvloed kwamen er nog reuzen voor (Deut. 
1 :2 8 ;  2 : 1 0 ,  11; 2 : 2 0 ,  21; 3 : 1 1 ;  Joz. 14 :15;  1 Sam. 17 :4 ;  
1 Kron. 11 : 23; 20:4-8).
Vanwege de boosheid der mensen berouwde het de HEERE, dat Hij 
de mens geschapen had en het smartte hem in zijn hart, wat op 
menselijke wijze uitdrukt, hoeveel verdriet God van dat mensen
geslacht had, dat zo diep gezonken was, zodat Hij zich voornam om 
heel de aarde schoon te vegen. Maar Noach vond genade in de ogen 
des HEEREN, niet omdat Noach ook niet een zondaar zou zijn ge
weest, maar omdat Hij hem rekende in de komende Christus (vgl. 
Hebr. 11:7) .  Om Christus had de wereld nog een toekomst. Hier 
breekt het licht des Evangelies door.

Vragen

1. Als in de schets gesproken wordt over Gods lankmoedigheid 
over Kaïn, wat wordt daar dan mee bedoeld?

2. Waarom zou God over Kaïn niet aanstonds de doodstraf heb
ben gebracht (vgl. Gen. 9 : 6)?

3. Wat betekent in Hebr. 12 : 24, dat het bloed van Christus 
krachtiger spreekt dan Abel?

4. Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?
5. Zijn er in de Schrift ook voorbeelden van hoge culturele ont

wikkeling bij de Israëlieten?
6. Wat betekent in Gen. 5 : 3, dat Adam een zoon gewon „naar 

zijn (Adams) gelijkenis, als zijn beeld”? Waarin heeft Seth op 
Adam geleken? Bleek dat bij de geboorte of bij het opgroeien?
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7. Zijn er veel duidelijke voorbeelden van gemengde huwelijken?
8. Wat zijn zoal de gevolgen van een huwelijk met een wereld- 

ling of een werelds meisje?
9. Wat betekent in dit verband 1 Cor. 7 : 14, 16? Mag dit als 

maatstaf worden genomen bij huwelijks keuze?
10. Hoe te denken over een kerkelijk-gemengd huwelijk? Kan dit 

met een geestelijke eenheid in het huwelijk gepaard gaan (vgl. 
Ef. 5 :3 1 ,  32)?

11. Mag men bij huwelijkskeuze de keuze van kerk ervan afhan
kelijk stellen?

12. Waarin bestond het zondige van het slechts letten op schoon
heid bij de huwelijkskeuze?

13. Waarin zien we overeenkomst van de oude wereld met onze 
tijd?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf’.
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SCHETS 6

De zondvloed

(Gen. 6 : 9-8 : 19)

In Gen. 6 : 9 begint weer een nieuwe pericoop met als opschrift 
Dit is de geschiedenis van Noach. Deze pericoop loopt door tot aan 
hoofdstuk 10. Hiervan wordt in deze schets het eerste gedeelte be
sproken, dat over de zondvloed handelt. „Zondvloed” betekent: de 
gezonden vloed.

De bouw van de ark

Eerst wordt nu Noach aangeduid als een rechtvaardig en onberispe
lijk man, die evenals Henoch met God wandelde, wat een bijzonder 
getuigenis is (vgl. ook Ez. 14: 14, 20; Hebr. 11 :7 ; 2 Petr. 2 :5 ) .  
Verder wordt weer een situatietekening gegeven van het wereldleven, 
waarin het zondeleven zich verder toespitste (6 : 11, 12). En dan 
volgt de Goddelijke opdracht om een ark te bouwen, omdat God nu 
een vloed over de aarde ging brengen. We zullen dit later te dateren 
hebben dan 6 : 3 .  Hoeveel jaren over de ark is gebouwd, wordt niet 
gezegd. Het woord dat in de grondtekst staat en door „ark” is ver
taald, is van Egyptische afkomst en betekent: kist; het wordt ook ge
vonden in Ex. 2 : 3 (het biezen kistje).
Noach moest de ark bouwen van goferhout (cypressen- of misschien 
naaldhout, welke houtsoorten vroeger ook plachten gebruikt te wor
den voor de bouw van grote schepen). De wanden moesten van 
binnen en van buiten met pek bestreken worden, zoals houten sche
pen tegenwoordig worden geteerd. De afmetingen moesten zijn: 
300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Een el is ongeveer een halve 
meter. Vergeleken met de tegenwoordige schepen was de ark een 
schip van 19000 br. ton. Als we in aanmerking nemen, dat schepen 
van die grootte pas tegen het einde van de vorige eeuw in de vaart 
kwamen, moet de technische ontwikkeling in Noachs tijd wel een 
hoge trap bereikt hebben. Aan te- nemen is, dat Noach voor zo’n 
bouwwerk bekwame mensen in zijn dienst heeft genomen. De ark 
moest verder 3 verdiepingen bevatten, die onderverdeeld werden in 
tal van vertrekken. Het dak moest zo worden aangebracht, dat het 
1 el hoger dan de ark was, _ zodat er tussen beide een opening was
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voor licht en lucht, en dus zal het dak over de volle lengte wel op 
palen hebben gerust. Aan één van de lange zijden moest de toegang 
gemaakt worden, die wel op ongeveer 15 el hoogte zal zijn aange
bracht in verband met de diepgang onder water. Later lezen we van 
een venster (8 : 6) en van een luik (8 : 13), waarschijnlijk een dek
kleed, dat van het dak afhing ter bescherming tegen de regen. Ten
slotte is op te merken dat Noach op ’t laatst grote voedselvoorraden 
moest inslaan voor mensen en dieren (bv. granen, vruchten).

De ondergang der eerste wereld

Deze wordt beschreven in Gen. 7.
Zeven dagen voor het noodweer gaf God het bevel om in de ark te 
gaan en ook al het gedierte, dat door de hand Gods paarsgewijs, 
mannetje en wijfje, tot hem zou komen, 7 paar van het reine vee en 
van de vogels en één paar van de onreine dieren. Reine dieren waren 
talrijker dan de onreine in verband met de te brengen offers en ge
durende het verblijf in de ark met het oog op de voeding (melk en 
melkproducten). Noach zal wel de hele week hebben nodig gehad 
om alles te regelen en op z’n bestemde plaats te brengen. En als 
laatste ging hijzelf de ark binnen met zijn gezin, zijn vrouw, zijn 
zonen en hun vrouwen, totaal 8 zielen; en dan worden de dieren die 
op de laatste dag nog binnen gebracht werden met die, welke al 
eerder in de ark waren op genomen, in vs. 14-16 nog eens uitdruk
kelijk genoemd, omdat het niet alleen om het behoud van mensen, 
maar ook om de redding van het gedierte te doen was, want God 
wilde het aardse schèppingsleven behouden. En toen alles in de ark 

WsfO-vS-V was sloot God met eigen hand de deur toe . . .  . en de goddeloze 
'  wereld onverbiddelijk buiten. De scheiding werd voor altijd voltrok

ken, ook ten aanzien van familie en medebouwers aan de ark, die 
in hun ongeloof mede omkwamen.
Nog op diezelfde dag „braken alle kolken der grote waterdiepte open 
en werden de sluizen des hemels geopend”. Een slagregen als van een 
wolkbreuk sloeg naar beneden, 40 dagen lang, en door scheuren als 
gevolg van aard- en zeebevingen werden watermassa’s uit de diepten 
opgestuwd. En de wateren wiesen 15 el boven de hoogste bergen en 
alle leven op het land werd verdelgd. Maar de ark dreef op de wate
ren. En ook na de 40 dagen hield deze toestand nog aan, zij het in 
mindere mate, zelfs tot de 150ste dag (8 : 3b). De wateren-boven en 
de wateren-beneden, die God op de 2de en 3de scheppingsdag ge
scheiden had, hebben zich weer over de aarde uitgestort en ze over
dekt als in het begin der schepping. Het wijst ook op de ontzag
lijke watermassa’s, die God geschapen had, niet alleen in de zeeën 
(tegenwoordig tweederde van de aardoppervlakte), maar ook in de
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hemelen boven de aarde, en ónder het aardoppervlak. Op de zond
vloed wordt ook gewezen in Jes. 54 : 9; Matth. 24 : 37-39; Luc. 17 
: 26, 27; Hebr. 11 :7 ;  1 Petr. 3 : 21; 2 Petr. 2 : 5; 3 : 5-7; zijdelings 
ook in Jud. vs. 14; en waarschijnlijk in Job 22 : 15-18.

Ongelovige wetenschapsmensen wijzen dit alles af, willen er hoog
stens een herinnering in zien aan een plaatselijke watersnood. In 
christelijke kringen beperkt men veelal de zondvloed tot een be
perkt gebied, waar de toenmalige mensheid woonde, waarbij te 
denken is aan Armenië en misschien iets wijdere omgeving. Welis
waar wordt van „de aarde” gesproken, maar soms wordt dit woord 
bedoeld voor de bewoonde en dus bekende aarde (vgl. Gen. 11:1; 
Dan. 2: 39). Het motief om het ook hier zo te verstaan is, dat de 
wereld nog te kort bestond dan dat de mensheid zich al over de 
hele aarde zou hebben verspreid.
Hiertegen is echter het volgende op te merken:
a. In 2 Petr. 3 : 6, 7 wordt gezegd, dat „de toenmalige wereld” is 
vergaan, en dat „de tegenwoordige hemelen en de aarde” ten vure 
worden bewaard.
Het woord „wereld” is de vertaling van het woord kosmos, dat in 
tegenstelling staat tot „de tegenwoordige hemelen en de aarde”. 
Duidelijk is, dat het woord „kosmos” hier te verstaan is in de be
tekenis, die het oudtijds vaker had en zelfs oorspronkelijk is, na
melijk die van hemelen en aarde samen. Dus de luchten (uit
spansel met de wolken) en de hele aarde. En die hemelen en aarde 
van nu. Met andere woorden: er is een verandering gekomen in 
die hemelen en op de aarde. De „toenmalige wereld” wijst op de 
aard en gesteldheid, zoals die tóén waren (niet op omvang en 
grootte van het rampgebied). We weten niet, hoe hemelen en 
aarde vóór de zondvloed waren; we weten slechts, dat zij anders 
gesteld waren dan zij tegenwoordig zijn. En dit wijst op de ver
anderende en verwoestende werking van de zondvloed, waardoor 
de oude wereld is onder gegaan.
b. Als slechts Armenië (eventueel met omliggend gebied) door het 
water is bedekt geworden; dat het zelfs tot de 150ste dag (8 : 3) 
boven alle bergen stond, is het onbegrijpelijk, dat het niet weg
stroomde naar lager streken, daar water altijd de laagste plaatsen 
opzoekt. En even onbegrijpelijk is dan óók, dat het na de water- 
uitstorting nog ongeveer twee en halve maand nodig had (van dë 
17de der 7de maand tot de 1ste van de 10de maand, 8:4,  5) om 
slechts zo ver te zakken, dat de toppen van de (lagere) bergen 
gezien werden; we zouden dan toch zeker verwachten, dat het in 
grote massa’s naar alle kanten uitstortte naar de laagten.
c. Men vergisse zich niet in de geweldige bevolkingsgroei vóór de 
vloed. Uit de gegevens van Gen. 5 en 6 blijkt, dat de wereld 
sinds de schepping van Adam tot de zondvloed 1656 jaren heeft
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bestaan; dat er een oersterk geslacht leefde; dat de gemiddelde 
leeftijd in vele honderden jaren liep wat zeker .niet op allerlei 
slopende ziekten wijst; dat telkens gezegd wordt: „en hij gewon 
zonen en dochteren” wat op z’n allerminst op twee tweetallen 
wijst. Men heeft op grond, van zeer voorzichtige schatting het 
zielental bij de zondvloed berekend op minstens één miljard (dui
zend miljoen), dat is evenveel als de hele wereldbevolking in de 
eerste helft van de vorige eeuw (in 1800 plm. 906 miljoen, in 
1850 plm. 1171 miljoen). Zo’n bevolking kon onmogelijk in het 
Nabije Oosten wonen. Wie zal zeggen, hoever men naar alle kanten 
is uitgezwermd, waarbij zelfs zeeën geen belemmering vormden. 
De ark van Noach die vele malen groter was dan de schepen, 
waarmee Columbus de oceaan overstak, bewijst, dat men op het 
gebied van scheepsbouw al heel wat mans was.
d. Tenslotte is te wijzen op de ontzaglijk vele overblijfselen (fos
sielen) van beren, hyena’s, paarden, mammouths, wolven, vossen, 
olifanten, van allerlei dieren, die met elkaar niet in vrede leven 
kunnen, maar in doodsnood samengedrongen, samen verzonken 
zijn in ravijnen en holen der aarde; men heeft ze gevonden op vele 
plaatsen der aarde, zoals ook menselijke fossielen in Afrika, Euro
pa, Azië en Amerika. Het moge geen stringent bewijs voor de 
zondvloed zijn, als we dit verschijnsel op zichzelf bezien, maar, 
gelovend aan de ondergang der eerste wereld, krijgt het wel mede 
kracht van bewijs.

Einde van de vloed

De grote kentering kwam op de 150ste dag. God gedacht aan Noach 
en dus aan zijn - in 6 : 18 - genoemd verbond, en dit betekent het 
einde van deze toorn. Het water begon, doordat God een wind over 
de aarde bracht, weg te vloeien. We zullen ons dit zo hebben voor 
te stellen, dat de ondergrondse opstuwende werking ophield, het 
water in de bodem zakte èn zich terugtrok in de ontstane diepe 
zeebekkens (met name de Atlantische oceaan zou volgens tegen
woordige wetenschapsmensen oudtijds slechts een beperkte binnen
zee zijn geweest) en deels verdampte het water ook. Op de 17de van 
de 2de maand (toen Noach 600 jaar was) begon de vloed, en op de 
17de van de 7de maand raakte de ark door het zakken van het 
water reeds vast op het gebergte van Ararat (d.i. Armenië). 
Intussen duurde het nog tot de 1ste van de 10de maand eer de (la
gere) bergtoppen zichtbaar werden. Nog 40 dagen later liet Noach 
een raaf uit, die niet meer terugkeerde en blijkbaar aan de cadavers 
in het bergland voldoende voedsel vond. Telkens 7 dagen later liet 
hij een duif uitfladderen; de eerste keerde terug, de tweede bracht 
een geplukt (vers) olijfblad in z’n bek (olijfbomen bloeien ook onder 
water), wat er op wees, dat de toppen der bomen zichtbaar waren;
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en de derde duif bleef weg. Waarschijnlijk heeft Noach nog een 
aantal dagen gewacht en toen zag hij, dat de aarde opdroogde. Het 
was op de 1ste van de 1ste maand. En op de 27ste van de 2de maand 
was de aarde geheel droog, d.i. één jaar en tien dagen na de zond
vloed begon.

Hier blijven vragen, die niet zijn op te lossen. Er wordt gerekend 
met dagen en maanden. Na 150 dagen begon het water te zakken 
en na 5 maanden sinds het begin van de vloed zat de ark vast op 
een der hoge gedeelten van het Armenische bergland. Hoe rekende 
de schrijver de maanden, als maanmaanden volgens Israëlitische 
tijdrekening, die beurtelings 29 en 30 dagen telden, dan zat de ark 
al vast voor het water begon te zakken; of volgens zonnemaanden, 
die 30 of 31 dagen tellen, dan raakte de ark een paar dagen- nadat 
het water begon te zakken vast; of rekende hij met afgeronde 
getallen: elke maand 30 dagen, wat men toen óók kende en zoals 
ook wij wel doen, dan raakte de ark vast op dezelfde dag dat 
het water zakte. We weten ook niet op welke top de ark terecht 
kwam. Ook weten we niet hoe hoog de waterstand daar was, 
omdat er nog hogere bergen in de wereld zijn, maar pnderzijds 
door de wenteling der aarde het water heen-en-weer golfde en dus 
eb en vloed kende, terwijl er ook met de diepgang van de ark in 
het water te rekenen is. Ook weten we niet in welk jaargetijde de 
vloed begon: in het voorjaar volgens de jaarrekening bij Israël, of 
in het najaar volgens een andere jaarrekening in Israël.

Toen ging Noach uit de ark met die bij hem waren en met al de 
levende have. Maar niet eerder dan toen God het gebood. Godzelf 
had de deur achter Noach toegesloten en Hij gaf hem het bevel om 
de ark te verlaten en aan al het gedierte de vrijheid te schenken, op
dat het weer op de aarde zou wemelen en vruchtbaar zijn en talrijk 
worden.
Wat een ongekende blijdschap zal dat geweest zijn! Laten we niet 
gering denken over de benauwenis in dat reuzeschip met z’n be
dompte atmosfeer en z’n stank en z’n slingering op de woelige wate
ren temidden van het schrikkelijkste noodweer. Wat een dankbaar
heid nu de toorn Gods is voorbij gegaan en in zijn liefde een nieuwe 
toekomst de aanvankelijke vervulling betekent van Lamech’s troost
profetie.

Noach’s offer
Het eerste dat Noach na het verlaten van de ark heeft gedaan was 
het bouwen van een altaar (waarvan we hier voor het eerst in de 
Bijbel lezen): symbool van het opdragen van het offer, als het ware
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het dichterbij brengen. Van al het reine gedierte en gevogelte offerde 
Noach brandoffers (een woord, dat ook voor het eerst voorkomt), 
waardoor hij zichzelf aan de HEERE wijdde en alzo in zijn per
soon de nieuwe aarde.
Toen de HEERE de lieflijke reuk rook, zeide Hij bij zichzelf (zoals 
Hij het later aan Noach openbaarde), dat Hij de wereld niet opnieuw 
om de mens vervloeken zou, d.i. zulk een verdelgende vloed zenden, 
„omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn 
jeugd aan”. Dit lijkt wel vreemd. De Kanttekening van de Staten
vertaling geeft: ,,alhoewel het voortbrengsel van des mensen hart 
boos is” enz. In de laatste tijd heeft de voortgaande taalstudie aan 
het licht gebracht, dat het hebreeuwse woord, dat door „omdat” 
wordt vertaald, ook inderdaad de betekenis kan hebben van: alhoe
wel (8:21).  En zo zou dus naar Goddelijk voornemen het wereld
leven met z’n afwisseling van zaaiing en oogst, koude en hitte, zo
mer en winter, dag en nacht, voortaan van eeuw tot eeuw bestendigd 
blijven. Zie voorts bij Gen. 9 in de volgende schets.

Door water behouden

Aan de ark wordt in de Schrift geen andere betekenis toegekend dan 
dat ze voor Noach en de zijnen het middel was om niet met de god
deloze wereld te vergaan. Dat de ark zou zien op Christus („de ark 
des behouds”) of op de kerk als redmiddel, wordt in de Schrift niet 
aangewezen.
Wel kent de Schrift in 1 Petr. 3 : 19-21 een bijzondere betekenis toe 
aan het water, waarvan de doop een tegenbeeld wordt genoemd, 
d.w.z. dat de doop a.h.w. z’n schaduw al vooruit geworpen heeft in 
het water van de zondvloed.
Petrus openbaart ons, dat Christus, levend gemaakt door de Geest, 
door het machtige feit van de hemelvaart zijn triumf heeft gepre
dikt aan de lichaamloze zielen van de ongehoorzamen uit Noachs 
tijd (hier als voorbeeld genomen); en dan wordt gezegd, dat zij eens 
ongehoorzaam waren „toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten 
in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, 
waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered wer
den”; in de Korte Verklaring geeft prof. dr. S. Greijdanus: behou
den werden door water (niet: door het water heen!). Dit laat ons 
zien, dat het water het reddingsmiddel was. Waarvan werd Noach 
met de zijnen door het water gered? Van de goddeloze wereld, die 
een groot gevaar was voor de zozeer versmalde kerk, en die onge
twijfeld voor Noach een voortdurende kwelling is geweest, zoals ook 
van Lot wordt getuigd (2 Petr. 2 :7 ) .  Zo wist God ook deze recht-
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vaardige met zijn gezin uit de verzoeking te verlossen (vgl. 2 Petr. 
2 : 9 ).

En zoals het water van ,de zondvloed de zondaren met hun zonden 
wegspoelde, zo reinigt' de 'doop ons van de zonde. Maar dan een 
doop, die het effect heeft van innerlijke reiniging door het bloed en 
de Geest van Christus. Zo doet God het boze weg, opdat er het leven 
der gemeenschap met God zou zijn. Eens zal God alle zondaren 
uitroeien en zijn volk een eeuwige, vreugdevolle gemeenschap schen
ken op een herschapen aarde, waar volmaakte heiligheid zal zijn.

Vragen

1. Waarover ging het verbond van 6 : 1 8 ?
2. Is het mogelijk, te zeggen dat 8 : 2 1  ziet op de opheffing van 

de vloek van 3 : 17?
3. Bekend is de uitdrukking in het gebed van het doopsformulier: 

„Noach, zijn acht zielen”; is het juist om te lezen: „Noach met 
zeven zielen”? Is er verschil tussen?

4. Waarvan gaf Noach blijk, toen hij zijn offer bracht?
5. Kunnen we dit offer reeds ceremonieel met het oog op 

Christus noemen?
6. Als het water van de doop zonder meer de mens niet reinigt 

van de zonde, is dan zulk een waterdoop voor de kinderen 
zonder betekenis?

7. Wanneer kunnen we zeggen, dat de doop ons redt (zoals dit in 
1 Petr. 3 : 2 1  wordt gezegd)? En wanneer geldt dit de kinderen? 
En de vroeggestorven kinderen?

8. Mogen we in verband met 1 Petr. 3 : 2 1  wel zeggen: ,,’t is 
maar watersprenkeling”?

9. Hoe is in verband met 1 Petr. 3 : 2 1  de uitspraak te zien, dat 
we gered worden „alleen door het geloof”? Komt dit laatste 
wel letterlijk zo in de bijbel voor? Waartegen grenst men zich 
af als men het zó zegt?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf”.
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SCHETS 7

Van de zondvloed tot Abraham

(Gen. 9-11)

Gods verbond met Noach en diens zonen

We vervolgen nog de geschiedenis van Noach.
Wat God zich bij het offer van Noach had voorgenomen (8 : 21), 
heeft Hij breedvoerig aan Noach en diens zonen geopenbaard. Ook 
aan de drie zonen, die als de stamvaders van de volgende geslachten 
zouden gaan optreden (zie later), omdat het heel de mensheid geldt. 
Dat heeft God gedaan bij de oprichting van zijn verbond (zie later). 
Maar eerst zegende Hij Noach en zijn zonen.
Het is in wezen dezelfde zegen, die Hij bij de schepping gesproken 
heeft (1 : 28, 29, zie schets 2), maar met enkele wijzigingen die als 
gevolg van de zonde waren nodig geworden.
Wat de verhouding tot het gedierte betreft is de harmonie verstoord 
geworden. Door de verwildering dreigt voor de mens gevaar en is 
er niet meer de gedweeë onderwerping aan zijn heerschappij. Daar
om heeft God vrees en schrik voor de mens opgelegd. In het alge
meen genomen is het dier schuw voor de mens, zelfs het wild ge
dierte trekt zich terug waar mensen hun woonplaats bouwen.
Inzake de voeding heeft God ook dierenvlees en het groene kruid 
als voedsel gegeven. N u sinds de zondeval dieren mochten worden 
gedood om de huid tot kleding te verwerken en voor offeranden, 
mochten ze voortaan ook worden gegeten. Of men het vóór de 
zondvloed ook al gedaan had, vermeldt de Schrift niet.
Een beperking heeft God hierbij gemaakt in verband met het bloed, 
waarmee het leven wegvloeit, ziel genoemd. Dit mag niet gegeten 
worden, maar moet worden uitgegoten. En in verband daarmee be
schermt God het menselijk bloed, dat niet door mens of dier mag 
worden vergoten op straffe des doods. Over menselijk en dierlijk 
bloed houdt God het beschikkingsrecht aan zichzelf. De menselijke 
bloedstroom moet voortgaan, het dierlijk bloed behoudt Hij zichzelf 
voor en krijgt in Israël een eigen bestemming met het oog op 
Christus.
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Want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt (vs. 6b). Dit 
ziet op al het voorgaande en niet uitsluitend op vs. 6a. Door ge
noemde zegen houdt God het wereldleven in stand en regelt Hij het, 
ondanks de zonde. God heeft eens de mens als zijn beeld geschapen 
en Hij werkt aan op het herstel door Christus.
Dan volgt van 9 : 8-17 de oprichting van het verbond.
Dit is met al wat leeft tot in het verre nageslacht, mens en dier, en 
alzo ook met ons, en het behelst de belofte zonder dat er een eis 
van geloof bij uitgesproken is, dat God nooit meer de aarde door een 
zondvloed verdelgen zal.
Daarbij heeft God de regenboog tot een teken gesteld. Elke keer als 
God die boog ziet wordt Hij eraan herinnerd, dat Hij de aarde niet 
meer door een vloed verderven zal. En hoe vaak denken wij eraan?

Noachs profetie
De geschiedenis van Noach eindigt met het verhaal van zijn dron
kenschap, de zonde van Cham en de profetie aangaande het doorbre
kend heil in Sem’s geslacht.
Het verhaal van zijn dronkenschap moet vele jaren na de vloed ge
dateerd worden, omdat Cham’s zoon Kanaan (waarschijnlijk de jong
ste van Cham’s zonen, 10 :6)  toen al een man, op z’n minst een 
jongeman was. Noach was zich na de zondvloed op de landbouw 
gaan toeleggen. Later begon hij de wijnbouw te beoefenen. Hij schijnt 
de „ontdekker” van de wijnstok te zijn geweest, die, naar men aan
neemt, afkomstig is van het Armenische hoogland. En zo werd hij 
dan de grondlegger van de wijncultuur. De Schrift verhaalt, dat 
toen hij (blijkbaar nog in het begin van zijn experimenten) van de 
wijn gedronken had, het gegiste druivensap hem naar het hoofd 
steeg, zodat hij dronken werd en tot de dwaasheid verviel, dat hij 
zich in zijn tent ontblootte en zo zijn roes uit sliep. We krijgen de 
indruk, dat de dronkenschap allerminst licht is te noemen. We zullen 
wel niet mogen aannemen, dat hij een geroutineerde drinkebroer is 
geweest, maar dat hij door onbekendheid zich bedronken heeft, wat 
hem echter niet verontschuldigde: al proevende heeft hij zich alge
heel overgegeven aan de bedwelmende genieting. Toen Cham hem 
in die toestand aantrof heeft hij waarlijk niet de verschuldigde piëteit 
tegenover zijn vader betracht. En dit kan ook gezegd worden van 
wat hij buiten de tent aan zijn broers vertelde. De tegenstelling tussen 
zijn houding en die van zijn broers, zoals die scherp wordt gete
kend, wettigt de uitspraak, dat zich een laaghartige, onkuise gezind
heid bij Cham openbaarde. Hoe anders waren Sem en Jafeth, die 
met afgewend gelaat hun vader met een kleed bedekten.
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Toen Noach ontwaakt was en hoorde wat zijn jongste zoon hem 
„aangedaan” had (wat op zijn minst van spot en belediging gezegd 
kan worden), heeft hij Cham’s jongste zoon Kanaan vervloekt, 
daarentegen zegen uitgesproken over Sem en Jafeth:
„Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten zij hij voor zijn 
broeders”.
„Geprezen zij de HEERE, de God van Sem, en Kanaan zij hem tot 
knecht;
God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij 
hem tot knecht”.
We hebben in deze woorden profetie te zien over het lot, dat hen 
in hun nageslacht zou wedervaren. Deze woorden waren daarom 
uit de Geest der profetie, die vaardig over Noach geworden was, — 
juist kort na zijn ontwaken en we hebben dat moment te zien als 
Gods tijd: onmiskenbaar is er verband tussen het een en het ander 
(zie straks).
Dat Kanaans geslacht een inferieure positie zou innemen tussen zijn 
broedervolken en zelfs ook jegens de nakomelingschap van Sem en 
Jafeth, moet natuurlijk niet in die zin worden verstaan, alsof het 
aan al die volken onderworpen zou zijn geweest. Hier wordt een ge
neraliserende kerngedachte uitgesproken. De volken, die uit Kanaan 
zijn voortgekomen en in het gelijknamige land gewoond hebben 
(10: 15-19), waren gering in grootte, cultuurontwikkeling en histo
rische betekenis; bovendien zijn ze veelal onder heerschappij ge
bracht van volken uit het Oosten of Zuiden, vóór Israëls intocht 
zijn ze blijkens opgravingen lange tijd geknecht geweest door Egypte; 
door Israël zijn ze deels uitgeroeid en het overblijfsel kwam in sla
vernij (Joz. 9 ; 27; in de tijd der richters had een deel soms te lijden 
van Egypte; sinds Salomo vervielen allen tot herediensten wat zo 
bleef tot de tijd van de ballingschap, 2 Kron. 8 : 7, 8).
Opvallend is, dat niet Cham, maar Kanaan vervloekt werd, al ligt 
daarin ook een bestraffend element voor de vader. We zullen dit te 
zien hebben bij het licht van 9 : 1 8  en 23, waar Cham wordt aan
geduid als „de vader van Kanaan”. Hier wordt de vader getypeerd 
naar de zoon, niet de zoon naar de vader. Het gezegde: „Hij heeft 
een aardje naar zijn vaartje” ging hier niet op, hier was de zoon het 
voorbeeld, dat z’n invloed uitoefende op de vader. We kunnen 
Kanaan de perverse deugniet in de familie noemen, van wie een 
slechte invloed op de vader uitging. En zoals Kanaan was, zo was 
zijn nakomelingschap. Om hun ongerechtigheid heeft God ze uit het 
midden der volken uitgeroeid of geknecht en verdreven, en heeft hij 
Sodom en andere steden van de aarde weggebrand!
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Maar Noach heeft de HEERE, de God van Sem geprezen, uit wie 
alle zegen is, waarvan Sem zo’n rijk deel verkregen heeft. En 
Jafeth’s nakomelingschap is uitgebreid geworden en heeft in de 
zegen van Sem mogen delen. Wel was de toekomst voor Noach 
nog erg wazig vanwege de verre tijdsafstand, maar onmiskenbaar is 
ons hier geopenbaard, dat het zaad der vrouw komen zou uit het 
geslacht van Sem.
Tenslotte blijft nog de vraag te onderzoeken, wat voor zin het had, 
dat van die Godsman op het laatst een verregaande dronkenschap 
moest vermeld worden, en dat in dit verhand wordt heengewezen 
naar de komende Christus.
We zullen dit te zien hebben in verband met Noachs betekenis, die 
hij had als de door God gestelde redder, die in de door hem gebouw
de ark het scheppingsleven van de oude naar de nieuwe, gereinigde 
aarde door het wereldgericht heen gebracht heeft. . . . waar hij 
struikelde over de wijn, die het hart verheugt. We denken in dit 
verband aan de Heere Christus, de wereldredder, die ons door het 
laatste wereldgericht voert naar een nieuwe aarde, waar Hij de wijn 
nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods, Matth. 26 : 29.
Noach heeft de ware verlosser niet kunnen zijn. De profetie van 
zijn vader Lamech is in hem niet vervuld geworden. Noachs ge
schiedenis eindigt met de profetie aangaande Hem, die méér is 
dan Noach. En wat Noach nog meer in zijn leven gedaan heeft is 
niet meer van belang; op 950-jarige leeftijd is hij gestorven.
Dit is het einde van zijn „toledooth”.

De geschiedenis van Noachs zonen

Van 1 0 :1  tot 11 :1 9  volgt nu de geschiedenis (toledooth) van 
Noachs zonen Sem, Cham en Jafeth. Ook aan hen werden zonen ge
boren en de geschiedenis ging dus verder. Toch staat ze nu niet 
meer op naam van Noach, maar worden zijn zonen als stamvaders 
genoemd. Noachs betekenis had verband met de vloed, niet met de 
uitgroei van de bevolking na de vloed. De Schrift kent geen tweeër
lei stamvader-en-hoofd, één bij de schepping en één na de zondvloed; 
zij handhaaft de exclusieve positie van Adam als énig stamvader-en- 
hoofd der ganse mensheid en alzo ook de éénheid van het mense
lijke geslacht (Hand. 17 : 26).
Veel vertelstof zit er in dit gedeelte niet.
a. Allereerst zien we in de 70 namen'van personen en volken (sym
bolisch getal!) de opbouw van het menselijke geslacht voorzover 
het na de vloed heeft geleefd. „Van deze verdeelden zich de volken 
op de aarde na de vloed”.
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b. Verteld wordt van Nimrod, voortgekomen uit het Kuschietische 
geslacht en dus een Chammiet. Hij was een geweldig jager voor 
Gods toeziend oog, die als held in de strijd (met mensen? en /of 
wilde dieren?) tot een opperhoofd van het volk werd en die een 
staat vestigde van vier dichtbij-elkaar-liggende-steden in de vlakte 
van Sinear (Babylonië), machtsvestiging, en vandaar uittrok naar het 
land Assur, waar hij nogmaals vier zulke steden bouwde met Ni- 
nevé als centraal punt, machtsexpansie. Door dit kleine trekje wordt 
de wereldontwikkeling getypeerd als een voortdurend proces van 
machtsdrang. Hoe vaak heeft niet de toeziende God ingegrepen om 
de hoornen der geweldigen neer te houwen! En om alzo de weg 
open te houden voor de gang van zijn eigen rijk! ’t Was nog niet 
zo heel lang na de vloed (vergeleken met het getal der volgende 
eeuwen), maar toch was de gereinigde aarde weer al het operatie- 
terrein van Satan, en het begon onder leiding van een „zoon” van 
Cham!
c. Tenslotte wordt verhaald, op welke wijze de splitsing in volken 
en hun spreiding is tot stand gekomen. De schrijver verplaatst ons 
naar de tijd, waarin de mensheid almeer begon uit te groeien, on
getwijfeld enige eeuwen na de vloed. Men woonde nog in Armenië, 
wellicht op de hoogvlakte waar de wijnstok bloeit. Was het een 
kwestie van overbevolking geworden, dat men ander woongebied 
ging opzoeken, of waren er andere motieven? De Schrift vertelt al
leen maar, dat men de grote trek ondernam in oostelijke richting en 
zich neerzette in het land Sinear, een zeer vruchtbaar gebied. Alge
meen vond men goed om een stad met een toren te bouwen, die 
zich hoog in de lucht moest verheffen en dus over zeer grote af
stand te zien zou zijn. Als doel stelde men, om zichzelf een (grote) 
naam te vestigen door dat machtige bouwwerk en alzo een vereni
gingspunt te hebben, om niet van elkaar af te dwalen, maar één bij- 
eenwonend volk te blijven, de bekende concentratiezucht, die in 
strijd is met het gebod des HEEREN om de aarde te bevolken. Maar 
de HEERE kwam neder om stad en toren, die men bouwde, te be
zien en tot de voltooiing waarvan men door klei en leem alleszins 
in staat was, nu het één volk met één taal was. En naar zijn voor
nemen verwarde Hij hun taal en dreef Hij ze zo uiteen en ver
strooide Hij hen over de aarde. Daarom is die stad Babel genoemd. 
Naar zijn scheppingsordening heeft God de mensheid uiteen gedre
ven zodat volken naar eigen geschiedenis, karakter, taal en ontwik
keling de aarde bevolken, èn allengs van elkaar vervreemdden. Door 
de zonde bracht dit ook onderlinge strijd. Maar we hebben vooral 
ook te letten op zijn genade door in de verbreking van eenheid-in- 
zonde de weg open te houden voor de komst van de Verlosser en
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voor de gang van het Evangelie tot ware eenheid in Hem. Uitwen
dige eenheid blokkeert in een zondige wereld de gang van zijn ko
ninkrijk. Geestelijke eenheid werkte de Heilige Geest bij zijn komst 
om zijn volk te zetten op de weg die naar de volmaakte eenheid 
(Joh. 17 : 20-23) voert, zoals deze er eens zijn zal voor de ogen der 
wereld op de dag van Christus toekomst, als het zijn zal de ene 
kudde onder de ene Herder (Filipp. 2 : 10, 11).

Ook dit gedeelte wordt tegenwoordig ontkend, zoals trouwens de 
huidige bijbelkritiek al de eerste 11 hoofdstukken van Genesis af
wijst. Als voornaamste bezwaren noemt men: in de eerste plaats, 
dat de talen slechts langzamerhand ontstaan zijn en zich uit elkaar 
moeten hebben ontwikkeld, namelijk voorzover ze uit dezelfde 
mensheid zijn, daar men meer oorsprongen van mensheid gelooft; 
en voorts, dat men met het oog op dit laatste dus niet aan een 
oorspronkelijke taaleenheid gelooft. Of ook wordt wel aangenomen 
(bv. door nieuwere Roomse theologen), dat het hier alleen dat 
deel der mensheid gold, dat in Noach gered is uit een vloed, die 
slechts in een klein gebied zou hebben plaats gevonden. Duidelijk 
bemerken we, dat men tegenwoordig leeft uit de evolutiegedachte 
ten aanzien van ontstaan, geschiedenis, taalontwikkeling, gods
dienst enz. En zo’n evolutiegedachte, die alle denken beheerst, is 
radicale loochening van het Woord des HEEREN.

De geschiedenis van Sem

In 11 : 10-26 vinden we de geschiedenis (toledooth) van Sem.
De toenmalige wereld zonk weg in heidendom, maar Gods belofte 
bleef van kracht. De profetie van Noach zou haar vervulling krijgen, 
niet in de machtsstaat van de Chammiet of van welke andere ook, 
maar in het geslacht van Sem: „Geprezen zij de HEERE, de God 
van S e m . ”
Veel vertelstof vinden we hier niet. ’t Is een lijst van Sem tot Abram, 
totaal 10 namen. In hoofdstuk 10 kwam de naam van Sem ook voor 
met vele nakomelingen; daarin was hij bedoeld als medebouwer aan 
het menselijk geslacht. Thans echter wordt hij genoemd als voor
vader van Abram, uit wie de kerk is, het zaad van Abraham, en 
Christus, die eer Abraham was.
Het is wel als zeker aan te nemen, dat de tijd van Sem tot Abram 
langer is geweest dan de 292 jaren, die men verkrijgt door de ge
noemde getallen van geboorte tot geboorte bij elkaar op te tellen. 
Zoals later steeds het geval is zullen ook hier namen zijn overge
slagen. Men vergelijke de namenlijst in Matth. 1, waar in vs. 8 
staat: „Joram verwekte Uzzia, terwijl er tussen die beide nog drie
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koningen hebben geleefd, nl. Ahazia, Joas en Amazia. De reden is 
niet bekend. Men neemt aan, dat zoiets ook in de lijst van Gen. 11 
heeft plaats gevonden.
De namen van de genoemde personen zouden die van de dusge
naamde traditoren geweest zijn, d.i. van de overleveraars, die van 
geslacht tot geslacht de heilige geschiedenis vanaf het paradijs zouden 
hebben doorgegeven, waarbij is aan te nemen, dat hun geheugen is 
ondersteund door de Heilige Geest, opdat die geschiedenis niet zou 
verbasterd worden zoals bv. bij de Babyloniërs, maar ook de vromen 
vóór Mozes Gods beloften en grote daden alsook zijn wilsbepalin- 
gen zouden kennen, een gedachte die aanvaardbaar is, al wordt 
daar niet opzettelijk van gesproken.

»
Vragen

1. Geldt Gen. 9 : 6 nog? Zo ja, geldt het dan in alle gevallen? vgl. 
Ex. 21 : 13; 22 : 23; Deut. 19 : 15.

2. Welke betekenis heeft het verbond uit Gen. 9 in verband met de 
komst van Christus?

3. Heeft de regenboog nog wel dezelfde kracht van troost nu we 
weten, dat de ondergang der wereld door vuur aanstaande is?

4. Is de opvatting juist, dat de negervolken door de vloek van 
Noach tot slavernij zijn gedoemd?

5. Zijn de Kanaanieten door de vloek van Noach ook uitgesloten 
van het heil in Christus?

6. Welke betekenis heeft het, dat het mensdom een eenheid is en 
Adam het enige hoofd?

7. Was de trek naar Sinear (11 :2) vóór of na het optreden van 
Nimrod ( 10 : 8  w )?

8. Kunnen we zeggen, dat door het Pinksterwonder de taal-eenheid 
tijdelijk is hersteld?

9. Vinden we bij de tegenwoordige oecumenische beweging een 
aanvankelijk herstel van de geestelijke eenheid als waarvan Joh. 
17 spreekt?

Lectuur: Zie het „Woord vooraf”.
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