SCHEPPING: GENESIS ALS FUNDAMENT — DEEL 2

Les 9 voor 30 mei 2020

Kerntekst: “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.” (Psalm 19:2, HSV)
A GENESIS EN HEIDENDOM:

֎ Schepping in andere culturen.
“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk
en vrouwelijk schiep Hij hen.“ (Genesis 1:27)
► Genesis 1-2 is niet het enige verslag over de schepping van de mensheid. Er zijn andere
verslagen zoals het Atra-Hasis-epos, dat de Akkadische opvatting over schepping
weergeeft. Egyptenaren en Grieken hadden ook hun eigen scheppingsverhalen.
► Ze hebben allemaal enkele gemeenschappelijke elementen met Genesis (bijvoorbeeld
het gebruik van klei), maar ook grote verschillen.
► In niet-Bijbelse verhalen werd de mensheid geschapen vanuit een egoïstische daad of
vanwege concurrentie tussen goden. Dit is een afgodische verdraaiing van de waarheid.
► Alleen Genesis introduceert de schepping van de mensheid als resultaat van de liefde
van een almachtige God, zonder enig egoïsme.

֎ SCHEPPING EN AFGODEN.
“En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine
licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.” (Genesis 1:16)
► Waarom worden de zon en de maan niet bij naam genoemd?
► In veel culturen waren de zon en de maan goden die deelnamen aan de schepping van
de aarde en de mensheid. Bijvoorbeeld: Egyptenaren geloofden dat de zon (Ra) alle
vormen van leven schiep. Daarom werden die hemellichamen in de oudheid door bijna
alle culturen aanbeden.
► Genesis maakt het duidelijk: God schiep ze voor een specifieke functie; het waren
gewoon lichten zonder leven.
► In de schepping zijn er geen verschillende goden die we moeten aanbidden. Er is geen
toeval en er zijn geen wispelturigheid. Alles is geschapen met een doel (Jesaja 45:5,18).
Alleen God, onze Schepper, is onze aanbidding waard.
B GENESIS EN AARDE:

֎ Platte aarde?
“Hij schudt de aarde van haar plaats, zodat haar pilaren wankelen.” (Job 9:6)
► Sommige mensen geloven dat de aarde plat is omdat ze sommige passages letterlijk
lezen, zoals die in Job. Alsof het wordt ondersteund door pilaren en wordt beperkt door
vier letterlijke hoeken (zie Openbaring 7:1).
► Het boek Job legt echter ook uit dat de aarde aan niets hangt (Job 26:7). We moeten er
rekening mee houden dat veel van deze uitdrukkingen poëtische spraak gebruiken.
► Hoewel we weten dat de aarde rond is, en niet plat (Spreuken 8:27; Jesaja 40:22),
gebruiken we nog steeds de vier hoofdpunten. N (Noord); Z (Zuid); O (Oost); W (West).
► We zeggen ook dat de zon opkomt en ondergaat, hoewel we weten dat de aarde rond de
zon beweegt. We hanteren geen wetenschappelijk register wanneer we die uitdrukkingen
gebruiken. Evenzo zijn er beschrijvingen in de Bijbel die een algemeen register gebruiken
in plaats van een wetenschappelijk register.

֎ JONGE AARDE?
“Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch, Methusalach, Lamech, Noach,
Sem, Cham en Jaheth.” (1 Kronieken 1:1-4)
► Er zijn verschillende genealogische verslagen in de Bijbel die de periode tussen Adam en
Abraham bestrijken: Genesis 5 en 11, 1 Kronieken 1:1-27 en Lucas 3:23-38.
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► Er worden zowel namen als leeftijden gegeven, zodat we kunnen berekenen hoeveel tijd
er is verstreken tussen Adam en Abraham.
► Als we die jaren optellen, kunnen we ontdekken wanneer Abraham leefde.
► Volgens Joodse traditie vond de schepping plaats in 3760 voor Christus. Daarom is het
Gregoriaanse jaar 2020 het Hebreeuwse jaar 5780. Dit is geen 100% betrouwbare datum,
maar we kunnen een ruw idee hebben van hoe oud de aarde is.
C GENESIS EN DE BIJBEL:

֎ Schepping in de rest van de Bijbel.
“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.”
(Romeinen 5:12)
► Gods scheppende kracht wordt vaak genoemd in het Oude Testament. Het boek Jesaja
bevat bijvoorbeeld meer dan 10 verwijzingen naar God als Schepper. (Jesaja 42:5;
43:1,7,15,21; 45:8; 54:16; 56:7; 57:16; 65:17,18).
► De eerste 11 hoofdstukken van Genesis worden door Jezus en de apostelen in het
Nieuwe Testament vaak genoemd (Matt. 19: 4-5; Mark. 10: 6-9; Luk. 11: 50-51; Joh.
1:1-3; Hand.14:15; Rom.1:20; 2 Kor.4:6; Ef.3:9; 1Tim.2:12-15; Jak.3:9; Richt.11,14;
Openb.2:7; 3:14; 22:2-3).
► Er zijn ook meldingen over de schepping als het fundament van leerstellingen die net zo
belangrijk zijn als zonde of verlossing (Romeinen 5:12-19).
► Zonder de grondslag van Genesis zou de Bijbel zijn samenhang en betrouwbaarheid
verliezen.
“We zijn afhankelijk van de Bijbel voor kennis over de vroege geschiedenis van onze wereld, over de
schepping van de mens en zijn val. Verwijder het Woord van God, dan kunnen we niets anders
verwachten dan te worden overgelaten aan fabels en speculatie, en de verzwakking van het intellect
die het zekere resultaat is van een onderhoudende dwaling.
We hebben de authentieke geschiedenis nodig over de oorsprong van de aarde, van de val van
Lucifer en van de intrede van zonde in de wereld. Zonder de Bijbel zouden we verbijsterd zijn vanwege
valse theorieën. De geest zou worden onderworpen aan de tirannie van bijgeloof en onwaarheid. Maar
omdat we een authentieke geschiedenis over het ontstaan van de wereld in ons bezit hebben, hoeven
we ons niet te laten belemmeren door menselijke vermoedens en onbetrouwbare theorieën.” E.G.

White (Mind, Character, and Personality, deel 2, hoofdstuk 82, pag. 742)

