SCHEPPING: GENESIS ALS FUNDAMENT—DEEL 1

Les 8 voor 23 mei 2020

Kerntekst: ““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. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” (Johannes 1:1–4, HSV)

A GODDELIJKE OORSPRONG OF TOEVAL.
"In het begin schiep God de hemel en de aarde." (Genesis 1:1)
֎ Filosofen proberen al eeuwenlang drie basisvragen te beantwoorden: Waar kom ik vandaan?
Wie ben ik? Waar ga ik heen?
֎ De Bijbel beantwoordt die vragen op de allereerste pagina's. We zijn hier niet door toeval;
we zijn met een doel door God geschapen.
֎ De Bijbel vertelt ook over Gods pre-existentie en Zijn werk in onze schepping. De hele
Godheid (een enige God in drie Personen) heeft ons geschapen: "Laten Wij mensen maken.."
(Genesis 1:26; zie Genesis 1:1 en Kolossenzen 1:6).
֎ We kunnen er zeker van zijn dat Jezus — Die het universum heeft gemaakt (Hebreeën 1:2) —
zal volbrengen wat Hij begon.
B LETTERLIJKE DAGEN OF LANGE PERIODES.
“En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de eerste dag...” (Genesis 1:5)
֎ Om de Bijbel verenigbaar [= congruent] te maken met de evolutietheorie, hebben sommige
mensen het woord 'dag' metaforisch als lange tijdsperiodes geïnterpreteerd.
֎ Het feit dat die dagen zijn opgedeeld in avond- en ochtendperiodes, onderstreept het idee
dat die dagen periodes van 24 uur zijn.
֎ Er is geen melding gemaakt van hiaten tussen die dagen, dus ze vormen een hele
aaneengesloten week (tweede dag, derde dag...). Dit is het fundament van het sabbatgebod
(Exodus 20:8-11).
֎ Het verwerpen van de letterlijke week van de schepping houdt in dat de betrouwbaarheid
van de hele Bijbel wordt afgewezen.
֎ “De eerste zes dagen van elke week zijn ons gegeven om te werken, omdat God dezelfde
tijdsperiode van de eerste week in het scheppingswerk gebruikte. De zevende dag heeft
God gereserveerd als een rustdag, ter herdenking van Zijn rust in dezelfde periode nadat
Hij het scheppingswerk in zes dagen had voltooid.
Maar de ongelovige veronderstelling, dat de gebeurtenissen van de eerste week zeven
grote, onbepaalde perioden vereisten voor hun voltooiing, staat haaks op het fundament
van de Sabbat van het vierde gebod. Het maakt datgene wat God heel duidelijk heeft
gemaakt onzeker en onduidelijk.” E.G. White (To Be Like Jesus, 22 mei)
C SABBAT OF ZONDAG.
"En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat
God schiep door het te maken." (Genesis 2:3)
֎ Het concept van de scheppingsweek in Genesis ondergaat de laatste tijd veranderingen in
onze culturen. In het bedrijfsleven wordt rust op zondag steeds meer aangemoedigd. In
sommige landen definiëren de woordenboeken de zondag als de zevende dag van de week.
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Verschillende pausen hebben circulaires gepubliceerd tegen "de Joodse sabbat" ("Dies
Domini", "Laudato Si").
֎ Maar Jezus proclameerde Zichzelf als “Heer van de Sabbat” (Mattheüs 12:8). Hij rustte op
Sabbat; Hij heiligde deze ook en leerde ons te rusten zoals Hij deed (Exodus 20:8-11).
֎ De laatste boodschap die aan deze wereld zal worden gebracht, betreft de verkondiging van
de Sabbat als een herinnering aan Gods schepping (Openbaring 14:7).
D HUWELIJK OF ANDERE VERBINTENISSEN.
“En de Here God zeide: ‘Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die
bij hem past.’'' (Genesis 2:18 NBG)
֎ Man en vrouw zijn verschillend maar aanvullend geschapen. Ze vormen samen een familieeenheid.
֎ God is een meervoudig wezen, daarom wilde Hij dat mensen zouden blijven voortbestaan
door de intieme vereniging van een man en een vrouw.
֎ De kinderen zijn de vrucht van die relatie en hen wordt verzocht hun ouders te eren (Exodus
20:12). In het gebod worden zowel vader als moeder genoemd in plaats van “ouders” te
gebruiken, om te verduidelijken dat deze verbintenis de enige geldige is.
֎ Een wereld vol liefdevolle gezinnen, die God boven alles hoogachten en Zijn karakter in hun
leven hooghouden, en hun kinderen in nederige gehoorzaamheid opvoeden, was het
oorspronkelijke doel van Gods schepping.
E ZONDE EN DOOD, OF EVOLUTIE EN OVERLEVING.
“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.” (Genesis 2:17)
֎ De Bijbel legt uit dat de dood in deze wereld begon vanwege de zonde van Adam en Eva
(Romeinen 5:12).
֎ Het legt ook uit dat de enige manier om de dood te overwinnen en eeuwig leven te hebben,
is door de verlossing die Jezus beschikbaar stelde door Zijn dood en opstanding (Johannes
6:40).
֎ Daar tegenover stelt de evolutietheorie dat mensen zijn "geschapen" door vele cycli van strijd
om te overleven en te sterven. In dat geval zou de dood inherent zijn aan het leven.
֎ Als we de evolutietheorie accepteren, accepteren we de dood als onderdeel van het
scheppingsproces. Dat zou betekenen dat een Verlosser niet nodig zou zijn, omdat de dood
geen gevolg van zonde zou zijn.
֎ De Bijbel openbaart Gods verlossingsplan en geeft ons de belofte van eeuwig leven in
Christus.
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"[...] met welk gemak wordt de veronderstelde periode aangaande de ontwikkeling van de aarde,
van tijd tot tijd met miljoenen jaren verlengd of verkort; en hoe vaak zijn de theorieën die door
verschillende wetenschappers naar voren zijn gebracht met elkaar in strijd. Zullen we, dit alles
gezien hebbende, omwille van het voorrecht van het traceren van onze afstamming van microben
en weekdieren en apen — ermee instemmen die verklaring van de Heilige Schrift, zo groots in zijn
eenvoud — "God schiep de mens naar Zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem"
— te verwerpen?...
Goed begrepen, zijn zowel de wetenschappelijke openbaringen als de levenservaringen in
overeenstemming met het getuigenis van de Schrift van de voortdurende werking van God in de
natuur.” E.G. White (Education, hoofdstuk 14, pag. 130)

