Gods Woord mbt Schepping

Overzicht
•
•

5779 ging over Bijbelse argumenten voor de vloed.
(13-10-’18)
5780 ging over wetenschappelijke data mbt Gods Schepping. (5-10-’19)

•

5781 zal gaan over:

•
•
•

Bijbelse argumenten voor Gods Schepping.
Kennis van Genesis 1-11 op basis van het “N.T.”.
Bijbelse onhoudbaarheid van “oude aarde” theologie.

•

Waarom zou ik geloven dat God de Schepper is op basis van de Schrift
maar niet de details die Hij er over geeft?
Waarom niet stoppen na vers 1 ALS de details niet belangrijk zijn?

•

Waarom ons hier druk over maken?
66-88 % verlaat God…

12-34 % blijft

Vragen mbt Gods “evolutie” Schepping
•
•
•
•
•
•
•

Gen 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God
schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
Zijn we geschapen naar Gods beeld of langzaam ontstaan uit mineralen?
Is Eva wel de moeder van allen? (Adam zei het, dus gaat over dat moment)
Gen 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag
Betekend zeer goed dat je op kilometers dikke lagen kan staan met fossielen
van dode dieren inclusief gebroken botten, kanker enz.?
Gen 2:17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag
u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
Is de dood er gekomen door de zondeval van Adam of heeft de dood mensen
voortgebracht?

Vragen mbt Gods “evolutie” Schepping
•

Gen 3:17-18 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem
van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U
mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met
zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal
hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

•

Zijn dorens en distels gekomen door de zondeval of “geschapen” door
evolutie?

•

Waar houd de mythologie op en begint Gods Woord feitelijke waarheden te
vermelden, ALS het niet vanaf vers 1 is?

Kaderopvatting >> Mythologie….?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als details niet (over de Schepping) niet belangrijk zijn:
Waarom niet stoppen na Gen 1:1
Wat is dan wel belangrijk?
Hoe kom ik daar achter?
Waar stopt mythologie en beginnen feitelijke waarheden?
Is de vloed geschiedenis? (Gen 7)
Is Babel geschiedenis? (Gen 11)
Is de doortocht door de rode zee geschiedenis? (Ex 14)
Kwam er wel vuur uit de hemel? (Lev 10)
Dreef de bijl-kop wel op water? (2 Kon 6)
Stierven er wel 185.000 soldaten door 1 engel in 1 nacht? (Jes 37)
Is Mirjam wel maagdelijk zwanger geworden? ( Luk 1:34)
Konden lammen wel lopen en blinden wel zien?
Stond Yeshua wel op uit de dood? (1 Cor 15:14-17)

De tekst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat betekend (buiten Gen 1):
Dag + nummer
410x
Avond + morgen (Met dag) 23x
Nacht + dag
52x
1:5
1:8
1:13
1:19
1:23
1:31

>> Altijd een gewone dag
>> Altijd een gewone dag
>> Altijd een gewone dag

Nacht + dag, Avond + morgen, eerste dag
Avond + morgen, tweede dag
Avond + morgen, derde dag
Avond + morgen, vierde dag
Avond + morgen, vijfde dag
Avond + morgen, zesde dag
Wat zou de schrijver willen overbrengen?

Joh 3:12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven
als Ik hemelse dingen tegen u zeg?

De tekst
•
•

Statistische waarschijnlijkheid van 0.999942 dat Genesis in de verhaal/
vertelling/relaas vorm is geschreven, wat bovenstaande verder onderbouwt.
Iedere vooraanstaande Hebraïst onderschrijft bovenstaande.

•
•
•
•

De visie dat de aarde oud is komt NIET uit Gods Woord!!
De tijdschaal op zich is niet de belangrijkste kwestie. Waarom benadrukken?
"Betekent de Bijbel eigenlijk wat deze duidelijk vermeld?"
Het raakt daarom de kern van de betrouwbaarheid van de Schrift.

•
•

Waarom op Hem vertrouwen als Hij niet te vertrouwen is?
Alles wat we in Gods wereld kunnen waarnemen, moet ook overeenkomen
met wat we in Zijn Woord lezen. Niets in de wetenschap mag de historische
punten van de Bijbel tegenspreken….

“Lokale” Vloed - vragen….
•

Gen 6:11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde
was vol met geweld.

•

Welk stuk aarde was niet vol met geweld?

•

Gen 6:14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u
deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken.

•

Waarom een ark bouwen als hij kon verhuizen (zoals Abraham) en de dieren
op andere plaatsen konden overleven

“Lokale” Vloed - vragen….
•

Gen 7:17-18 En de vloed was veertig dagen op de aarde, en het water nam
toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. En het water steeg
en nam sterk toe op de aarde; en de ark dreef op het water.

•

Waar kan water lokaal 40 DAGEN!! STERK toenemen?

•

Gen 7:20 Nog vijftien el daarboven steeg
het water, en de bergen werden bedekt.

•

Hoe kan water 15 el (ca 6-7 meter) boven
de hoogste berg uitsteken?

“Lokale” Vloed - vragen….
•

Gen 8:21 En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn
hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens;
de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn
jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan
heb

•
•

Heeft God Zijn voornemen niet talloze keren gebroken?

•

Dan heeft God Zijn Verbond talloze keren gebroken toch?

•

In de studie van 2018/5779 heb ik nog 25 van zo’n vragen gesteld.

Gen 9:11 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water
van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om
de aarde te gronde te richten.

Evolutie // gewelddadig geschapen
#1 geweld is niet goed….
•

•
•

Gen 6:11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde
was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven;
want alle vlees had een verdorven levenswandel. Toen zag God de aarde, en
zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de
aarde.
Gen 6:13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn
aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie,
Ik ga hen met de aarde te gronde richten.
Deze met geweld gevulde aarde was dus niet goed ipv “zeer goed”

Evolutie // gewelddadig geschapen
#2 dood is beschreven als de laatste vijand
•

Evolutie is een willekeurig en verkwistend proces waarvoor miljoenen
‘ongeschikte’ organismen moeten sterven.

•

Dan zouden Adam en Eva hebben gestaan op een fossielenkerkhof van dood
gedurende miljoenen jaren van strijd wat God "zeer goed" noemde. (Gen 1:31)
1 Cor 15:26: dood is de laatste vijand die vernietigd moet worden.
‘zeer goede’ kwestie omzeilen: de val alleen de dood en ziekte van de mens…
Probleem: menselijke resten die zijn ‘gedateerd’ zijn als honderdduizenden
jaren oud, ruim voor elke mogelijke bijbelse datum van Adam (ca 6000 jaar).
Moet ik geloven dat iets dat de bijbelauteurs beschrijven als een vijand,
miljoenen jaren lang door God werd gebruikt of onder Zijn toezicht stond en
dat het ‘zeer goed’ werd genoemd?

•
•
•
•

Evolutie // gewelddadig geschapen
#3 Wat was het voedsel?
•

Gen 1:30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en
aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene
planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.

•

Sterven planten ook? Ex 10:15 Zij bedekten de gehele oppervlakte van het
land, zodat het land erdoor verdonkerd werd en zij vraten al het veldgewas
af en alle vruchten van de bomen. 17 Nu dan, vergeef toch nog ditmaal mijn
zonde en bid de Here, uw God, dat Hij althans deze dood van mij doe wijken.
Sprinkhanen vertrokken (vers 19), de planten werden niet hersteld.
Bijbels gezien verwelken of verdorren planten (Ps 37:2)

•
•
•
•

Sterven insecten ook? Gen 7:22 Alles met levensadem in zijn neusgaten
van alles wat op het droge leefde, stierf.
Insecten hebben geen longen en ademen dus NIET door de neus.

Evolutie // gewelddadig geschapen
#4 Heel de Schepping zucht in barensnood
•

•
•

Rom 8:20-22 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet
vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de
hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het
verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van
God.
Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in
barensnood verkeert tot nu toe.
Niet alleen de mens is vervloekt door de zondeval maar de hele schepping
en beiden wachten op bevrijding!

1 dag 1000 jaar of miljoenen….
•

God Zelf schreef de Tien Geboden met Zijn vinger, het 4e is:

•

‘Gedenk aan de Shabbatdag door deze te heiligen. Zes dagen moet je werken
en al je werk doen, maar de zevende dag is een sabbat voor de Heer, je God. ‘
De reden die hij gaf is: ’Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de
aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt, maar hij rustte op de zevende dag.
Het is duidelijk dat het tijdsbestek belangrijk is, anders heeft dit gebod geen
betekenis.

•
•
•
•

Moeten we 6 x 1000 jaar werken?
Moeten we 1000 jaar rusten?

of miljoenen/miljarden……
of miljoenen/miljarden……

1 dag 1000 jaar of miljoenen….
•

Voor diegenen die willen bouwen op Ps 90:4 of 2 Pet 3:8
…dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

•
•
•
•

1) 1000 als 1 en 1 als 1000 dus het heft het gewoon weer op….

•
•

4) Bij andere lange tijden versies zijn die problemen alleen maar groter……
Bv Day-age theorie (dagen zijn tijdperken)

2) helpt geenszins voor miljarden jaren…
3) Planten 1000 jaar zonder zon? (dag 3 planten dag 4 zon)
of 2000-3000 jaar zonder bestuiving? (dag 3 planten dag 5 of 6 insecten)

Gap-theorie

•
•
•
•

6 daagse schepping
gat van miljoenen/miljarden tussen Gen 1:1 & 1:2
in dit “gat” is lucifer gevallen
verreweg de meeste fossielen ontstaan doordat God de aarde heeft verwoest.

•
•
•
•
•

Wetenschap prioriteit geven, die geloven niet in vloed & herschepping

•

Bara  ּבָָראen asah  עָׂשָהhebben veel overlap (Gen 2:4 & Jes 43:7)

fossielen (dood&lijden ) voor Adam’s zonde en God noemde het “zeer goed”
Shabbat gebod is gebaseerd op schepping van hemel en aarde ( Ex 20:11)
Hebreeuws is zo opgebouwd dat vers 2 de link tussen 1 & 3 is
Jona 3:3 Nineve “werd” een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.
Gen 13:2 En Abram was (werd) zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud.

Probleem met lijden…
•
•

"Waarom laat een goede God alle dood en lijden in de wereld toe?"
Gelovigen in een oude aarde kunnen de oorsprong van dood en lijden niet
afdoende verklaren als reactie op menselijke zonde.

•

Hoewel het mogelijk is om Yeshua te volgen en in een oude aarde te geloven,
zou het erop wijzen dat men:

•
•
•
•

óf niet over de consequenties heeft nagedacht
al dat lijden wordt dan namelijk betiteld als “zeer goed”……
óf dat de Bijbel niet de ultieme autoriteit is voor iemands geloof.
Wetenschap wordt de maatstaf, wat betekend dat Gods Woord constant wat
anders gaat betekenen vanwege nieuwe theorieën……

Profetie - probleem….
•
•
•

•

Als evolutie het begin was, waar wordt de Schepping dan weer terug naar
hersteld?
Hoe zit het met de profetie uit bv Jes 11:6-8?
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze
hoeden.
Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en
een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand
naar het nest van een slang.
Als “zeer goed” betekend dat dieren elkaar opeten, hoe moet je bovenstaande
beschrijving dan betitelen….?

Gen 1 op basis van “N.T.”
•

Joh 1:1-3 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het
Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

•

Hij schiep aan het begin.

•

Col 1:15-16 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van
heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn:
tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en
voor Hem geschapen.

•

Yeshua is de Schepper

Gen 1 op basis van “N.T.”
•

Heb 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is
door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet
ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

•

Hij maakte alles uit het onzichtbare (atomen)

•

Opb 4:11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en
de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij
en zijn zij geschapen

•

Zonder Hem is het afgelopen (geen evolutie)

Gen 1 op basis van “N.T.”
•

Heb 4:9-10 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken
gerust, zoals God van de Zijne.

•

God schiep in zes dagen (Shabbat is de 7e dag rust)

•

Mat 22:20-21 En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het
opschrift?Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen:Geef
dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.
Jac 3:9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken
er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.

•
•

Wij zijn geschapen naar Zijn beeld (en dus is Hij de baas)

Gen 2 op basis van “N.T.”
•

1 Cor 15:45-47 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is
geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende
Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna
komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoﬀelijk; de
tweede Mens is de Heere uit de hemel.

•

DE Eerste man die kwam van stof niet van aap

•

Hand 17:26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht
om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren
toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied,

•

Iedereen stamt van die ene man af

Gen 2 op basis van “N.T.”
•
•

1 Cor 11:8 De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.

•
•

1 Tim 2:13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva

•

2 Cor 11:3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze
bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en
zuivere toewijding aan Christus.

•

Slang verleid Eva (wat uitmond in de zondeval)

De vrouw kwam van de man

Adam was eerst gevormd daarna Eva, nu bij naam genoemd.

Gen 1-3 op basis van “N.T.”
•

Mar 10:6-7 Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten

•
•

Vanaf het begin van de Schepping waren ze man en vrouw, verlaten ouders
Rom 8:20-22 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen,
niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de
hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van
het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen
van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en
gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Gen 3 op basis van “N.T.”
•

Rom 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is
gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is
gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

•

Door de zondeval van die ene mens zijn allen onder de zonde & dood

•

Rom 5:18-19 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen
is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één
rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het
leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als
zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van
de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

•

Eerste Adam bracht allen in zonde (de laatste kan iedereen eruit leiden).

Gen 4 op basis van “N.T.”
•

Heb 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter oﬀer gebracht dan
Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God
met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat
hij gestorven is.

•

Hier wordt naar Cain en Abel verwezen als echte mensen
1 Joh 3:12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood.
En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van
zijn broer rechtvaardig.

•

De eerste moord/doodslag zien we ook terug

Gen 5 op basis van “N.T.”
•
•
•
•
•
•

Mat 23:34-35 Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden
naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen
van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad
tot stad, opdat over u
al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf
het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia…
De genealogie wordt voorgesteld als van echte mensen tot en met Abel!
Judas 14 Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam.
Heb 11:5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om
niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem
had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als
iemand in wie God vreugde vond
Henoch is de 7e, niet gestorven, God nam hem weg

Gen 6-9 op basis van “N.T.”
•

1 Pet 3:20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen
God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de
ark gebouwd werd, waarin weinige –dat is acht – mensen behouden
werden door het water heen.

•

Mens was ongehoorzaam en er waren slechts 8 mensen die overleefden op
de ark tentzijde van Gods vloed-oordeel.

•

Of de vloed legde al die aardlagen neer of je hebt dood voor de
zondeval……BELANGRIJK!!

Gen 6-9 op basis van “N.T.”
•

Luk 17:26-27 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het
ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij
namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag
waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om
deed komen.

•

Yeshua vergelijkt het komende oordeel, met het oordeel ten tijde van Noach
die op een echte ark moest gaan om een wereldwijde vloed te overleven.

•

Als het vloed oordeel niet fysiek was waarom dan het komende wel?

Gen 6-9 op basis van “N.T.”
•
•
•
•
•
•

2 Pet 3:3-6 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen
spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en
zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst?
Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals
vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun
onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest
zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
Mensen ontkennen toch geen lokale vloed??
Een wereldwijde (kosmos) vloed ontkent men wel!
Wie heeft het mis, Petrus/Gods Woord of wereldwijde-vloed ontkenners?

Gen 6-9,12 op basis van “N.T.”
•

Heb 11:7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God
ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor
God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de
wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de
rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

•

Geen hint dat het mythologie is, of moet het volgende vers dan ook
mythologie zijn?

•

Heb 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd,
gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel
ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

•

Of vers 20 Izak? Of vers 21 Jacob? Of vers 22 Jozef? Of 23 Mozes?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenvatting Gen 1-10 in het “N.T.”
Yeshua is de Schepper van het Universum met alles wat erin zit
Hij schiep alles uit het niets, in 6 dagen en ruste op de 7e
Er was weinig tijd tussen het begin en de schepping van de mens
God schiep Adam naar Zijn beeld uit stof, en Eva uit Adam
Alle mensen stammen af van dit eerste paar
Eva was verleid/bedrogen door de slang
Spirituele en fysieke dood (oordeel) kwam over de hele mensheid door Adam
De hele schepping is vervloekt en onderhevig aan verval
Abel bracht een beter oﬀer dan Kaïn en Abel is gedood
Henoch is de 7e, niet gestorven, God nam hem weg
Noach’s gezin (8 totaal) ontsnapt aan een wereldwijde oordeels-vloed
Geslachtslijnen vermelden echte mensen >> Adam’s afstammelingen
NIET >> Scheppings volgorde, dieren op de ark, verbond Noach, zonde
Cham, toren van Babel, spraakverwarring en verspreiding mensheid.

Welke wonderen dan wel…..?
•

In Mat 4 daagt satan Yeshua uit om van stenen brood te maken, als Hij dat
niet kon was het geen uitdaging…..

•
•
•
•
•
•
•
•
•

water wordt veranderd in wijn (Joh 2)
voedselvermenigvuldiging (Mar 6)
genezing melaatse (Luk 5)
genezing blinden (Mat 9)
genezing lammen (Luk 6)
genezing stommen (Mat 9)
genezing van aan afgeslagen oor (Luk 22)
zelfs opstanding v/d doden (Luk 7).
Nergens waren lange (evolutionaire) tijden nodig, Hij sprak en het gebeurde!

Begreep Yeshua het niet…?
•

Het is duidelijk dat Paulus en de “N.T.”-auteurs maar belangrijker nog Yeshua
geloofden in een letterlijke Genesis, de zes dagen van de schepping, een
letterlijke Adam en Eva en een wereldwijde zondvloed.

•
•
•

Tegenwerpingen:
Zou Yeshua misschien niet begrepen hebben waar Hij het over had…..?!?
Of gaf Hij Zijn onderwijs zo vorm gaf dat de cultuur van de dag Hem zou
begrijpen?

•

Het probleem met deze uitleg is:
dat we terugkijkend moeten concluderen dat De Messias Yeshua het echt bij
het verkeerde eind had…..

Mar 10:6-8 onder de loep
•

Mar 10:6-8 Maar vanaf het begin van de schepping (ἀρχῆς κτίσεως) heeft God
hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees
zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.

•

Details uit zowel Gen 1 (vers 27 ) als 2 (vers 24)

•
•
•

Eerste echtpaar twee worden één (man en vrouw) aan het BEGIN!

•

Eerste paar “is gekozen” uit een groep van ca 10.000 mensen…..

0,00222% of 0.000741% op de seculiere aardse of universum tijdschaal…
T.o.v. 99,9997% van aardse tijd aanwezig op Bijbelse tijdsschaal…

Samenvatting vermelding naar Gen 1-11
•
•
•
•
•
•

“N.T.” ziet Gen 1–11 als een historisch verhaal. Zeker 25 passages verwijzen
er rechtstreeks naar, en ze worden altijd als echte geschiedenis behandeld.
Gen 1 en 2 werden door Jezus aangehaald als antwoord op een vraag over
echtscheiding (Mat 19: 4–6; Mar 10: 6–9).
Paulus verwees naar Gen 2–3 in Rom 5: 12–19; 1 Kor 15: 20–22, 45–47; 2
Kor 11: 3; en 1 Tim 2: 13–14.
De dood van Abel Gen 4 noemt Yeshua in Luk 11:51. De zondvloed (Gen 6–9)
wordtin Mat 24: 37–39 en wordt door Petrus (2 Pet 2: 4–9, 3: 6) als historisch
bevestigd.
In Luc 17: 26–29 noemde Jezus de Vloed in dezelfde context als het verslag
van Lot en Sodom (Gen 19).
Ten slotte neemt hij in Lukas 'genealogie van Yeshua 20 namen op die in de
genealogieën van Gen 5 en 11 voorkomen (Luk 3:34-38).

Conclusie
•
•
•

Scheppingsgeschiedenis uit Genesis is niet in harmonie te brengen met
evolutionisme of een oude aarde.
Vloed-geschiedenis uit Genesis is niet in harmonie te brengen met een lokale
vloed.
Ook het “N.T.” refereert naar het grootste gedeelte van Genesis en
verondersteld dat het geschiedenis is.

•

Wetenschappelijke data (correct geïnterpreteerd) onderschrijft bovenstaande!

•

Als Gods Woord NIET doorslaggevend is, hoe zit het dan met onze hoop….?

