2. De schepping

Kringleider
Waarmee moet God dan zijn grootheid en macht vergelijken? Wat kan mensen helpen een beeld te vormen van
Gods grootheid en macht? Wij mensen kennen niets wat
met de grootheid en macht van God vergeleken kan
worden. Daarom zwijgen alle mensen.
Dan wijst God de mens op de sterrenhemel en nodigt Hij
ons uit om na te denken over wie de sterren geschapen
heeft. De sterren zijn een voortdurende aanwijzing van de
grootheid en macht van God. Probeer het volgende eens
voor te stellen:

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
De kringleden helpen geloven:
1. dat God de Schepper is en dat Hij zelf geen deel van
de schepping uitmaakt.
2. dat God de aarde voor de mens schiep.
3. dat ‘tijd’ en ‘de menselijke geschiedenis’ bij de
schepping begint.
4. dat Gods bedoeling is dat de mens de beelddrager van
God is die zich geeft aan Gods opdracht (taak) op de
aarde.

a. Het getal van de sterren1.
Op een heldere en donkere avond kan een mens met
het blote oog ongeveer zes duizend (6000) sterren zien.
Het meeste daarvan behoren tot ons eigen sterrenstelsel,
‘de Melkweg’, die ongeveer honderd miljard
(100.000.000.000) (11 nullen) sterren telt.
Met de grootste telescopen kunnen mensen vandaag meer
dan tien triljard (10.000.000.000.000.000.000.000)
(22 nullen) sterren en ongeveer honderd miljard
(100.000.000.000) (11 nullen) sterrenstelsels als de
Melkweg zien. En sommige sterren hebben de mensen
nog nooit waargenomen, omdat hun licht sinds de
schepping nog nooit de aarde heeft bereikt! Het getal van
de sterren in het universum is zo groot dat niemand ze in
zijn hele leven kan tellen.

I. AANBIDDING (13 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.
2. Meditatie.
Aanbidding is God prijzen of bewonderen voor zijn grootheid
en almacht.
Thema: God is groot en machtig.
Lees onderstaande Bijbelversen.
Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.
Psalm 19:2-5
2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel
roemt het werk van zijn handen, 3 de dag zegt het voort
aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de
volgende nacht. 4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank. 5 Over heel de
aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun
taal.

b. De afstanden van de sterren.
De enige ster in de zonnestelsel is de zon en die staat het
dichtst bij de aarde. De zon is honderdenvijftig miljoen
(150.000.000) kilometer van de aarde verwijderd. Hoe ver
is dat? Als je met een modern vliegtuig met 1000 km per
uur naar de zon zou kunnen vliegen, dan zou je er 17 jaar
over doen.
De afstanden naar de sterren zijn zo onmetelijk groot, dat
geleerden ‘lichtjaren’ gebruiken om die afstanden aan te
duiden. Licht is het snelste fenomeen dat de mens bekend
is. Het beweegt zich voort met bijna driehonderdduizend
(300.000) kilometer per seconde. Dat is gelijk aan 7½
keer om de aarde per seconde! Een lichtjaar is de afstand
die licht aflegt in één jaar. ‘Eén lichtjaar’ is een afstand van
negen-en-een-half biljoen (9.454.000.000.000) kilometer!
De zon is 8 lichtminuten ver. De maan is een-en-eenderde lichtseconde ver. De planeet Mars is vijf lichtminuten ver. De planeet Pluto is vijf lichturen ver. Maar
de ster die het dichtst bij ons zonnestelsel is, is 4,3 lichtjaren verwijderd. Met een vliegtuig zou een mens meer

Romeinen 1:20
20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid (GNB: zijn Godzijn) zijn voor het
verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
Jesaja 40:25-26
25 Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie
ben Ik gelijk te stellen? 26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles
geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken,
Hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht
en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
God daagt de mens uit om zijn grootheid en macht voor
te stellen. Er is niets op aarde dat met de grootheid en
macht van God vergeleken kan worden. Zelfs de
Himalaya bergen zijn daar veel te klein voor! Er is niets in
het zonnestelsel dat met de grootheid en macht van God
vergeleken kan worden. Zelfs de zon is daar te klein voor!
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miljoen = 6 nullen
miljard = 9 nullen (duizend miljoen)
biljoen = 12 nullen (duizend miljard)
biljard = 15 nullen (miljoen miljard)
triljoen = 18 nullen (miljard miljard)
triljard = 21 nullen (duizend triljoen)
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dan viereneenhalf miljoen (4.644.000) jaren nodig hebben
om deze ster te bereiken!
Ons sterrenstelsel, ‘de Melkweg’, heeft een diameter van
ongeveer honderdentwintigduizend (120.000) lichtjaren!
Het naaste sterrenstelsel aan ons sterrenstelsel, de Melkweg, is Spiraal Nebula N-1. Die bestaat uit biljoenen
sterren en is meer dan een miljoen lichtjaren ver! De verste
sterren zijn miljarden lichtjaren ver! Astronomen schatten
dat de verste gemeten afstand in het universum plusminus
zeventien miljard (17.000.000.000) lichtjaren ver is! De
mens zal nooit het universum kunnen veroveren!

Lees voor of leg uit.
God is geen filosofische God. Hij is niet één of ander idee
of kracht of ‘een universele ziel’. God is een persoonlijke
God. God openbaart Zich niet door middel van een
filosofisch gesprek over zijn aard, maar door middel van
een openbaring van zijn woorden en daden.
God is de Schepper van de sterrenhemel en onze planeet
de aarde. God schiep de aarde voor de mens! Daarna
schiep God de mens naar zijn eigen beeld en gaf de mens
de taak om zinvol op deze aarde te leven. God is Zelf geen
deel van de schepping, maar spreekt en handelt in de
schepping en in de geschiedenis van de mens. De menselijke geschiedenis begint met de openbaring van God aan
de eerste mensen. Omdat wij niet bij de schepping
aanwezig waren, voordat wij zelf geschapen werden,
openbaarde God aan ons wie de wereld met alles daarop
geschapen heeft en waarom Hij het geschapen heeft.

c. De grootte van de sterren.
Onze planeet, de aarde, heeft een diameter van 12.756
kilometer. De diameter van de zon is 109 keer die van de
aarde. En er zijn sterren die een diameter hebben die 100
en zelfs 1.000 maal die van de zon is! De grootte van deze
super reuze sterren is zó groot dat de planeten Mercurius,
Venus, Aarde en Mars met gemak binnen zo’n ster zouden
kunnen roteren!
Als de diameter van de aarde voorgesteld kan worden door
1 millimeter dan zou daarbij vergeleken de diameter van
de zon 11 centimeter en die van deze super reuze sterren
110 meter zijn!

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)
Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.
Thema: De schepping

d. De grootheid en macht van God.
Mensen kunnen de sterren waarnemen en bestuderen met
de grootste telescopen. Maar WIE heeft de allergrootste
dingen in het universum geschapen? De Bijbel openbaart
dat God de sterren geschapen heeft, hun beweging
beheerst en zelfs aan iedere ster een eigen naam geeft
(Jesaja 40:25-26)! God zegt in Jesaja 45:12 (GNB) “Ik
spande de hemel als een tent, Ik legde de baan van alle
sterren vast.”
Als de mens niet eens het aantal, de afstand en grootte van
de sterren kan peilen, hoe kan de mens dan het bestaan,
het wezen en de grootheid van zo’n God doorgronden?
Het bestaan van de sterren wijst elke avond weer op het
bestaan van een grote en machtige God!

Dag 1

Kolossenzen 1:15-20.
God schiep door middel van Christus.

Dag 2

Psalm 33:1-11.
De kracht van Gods spreken/Woord.

Dag 3

Job 38:1-14.
De Schepper tegenover het schepsel.

Dag 4

Romeinen 11:33-36.
Uit God, door God en tot God zijn alle dingen.

Dag 5BS Genesis 1:1–2:4.
De schepping van hemel en aarde.
Dag 6

Genesis 2:4-25.
De schepping van man en vrouw.

Dag 7

Efeziërs 1:3-12.
Gods eeuwige plan voor mensen.

Dag 8

Romeinen 8:18-25.
De (gevallen) schepping wacht nu ook op de
herschepping.

Dag 9

2 Petrus 3:1-13.
De (gevallen) schepping vergaat uiteindelijk.

3. Aanbidding.
Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee
zinnen) God aanbidden als de grote en machtige God.

II. INLEIDING THEMA (7min.)
Het thema voor deze bijeenkomst is:
De schepping.
Geef tijdens de koffie of aan het begin van de inleiding aan
iedereen een vel papier. Laat iedereen iets met dat papier
creëren. Na 3 minuten krijgt iedereen een beurt om zijn
(haar) creatie (schepping) aan de groep te tonen. Doel van
deze demonstratie is om te begrijpen dat de Schepper geen
deel is van zijn schepping.
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De schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde.
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IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

V. BIJBELSTUDIE (40 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.

Thema: De schepping van de hemel en de aarde.
1. Bijbelstudie.
Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

1. Bespreking studie.

Genesis 1:1 - 2:4.

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van
onderstaande vragen.

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De
aarde was nog woest en doods (Hebreeuws: leeg en
vormloos), en duisternis lag over de oervloed (HSV:
watervloed), maar Gods geest (HSV: de Geest van God)
zweefde over het water (HSV: boven het wateroppervlak).
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ (HSV: Laat er licht
zijn!) en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en
Hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd
avond en het werd morgen. De eerste dag.
6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf
(Hebreeuws: uitgestrekte ruimte, atmosfeer. HSV: een
uitspansel) komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
(HB: Laat de watermassa uit elkaar gaan, zodat de wolkenhemel en de zeeën worden gevormd). 7 En zo gebeurde
het. God maakte het gewelf (HSV: het uitspansel) en
scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel (Hebreeuws: hemel.
HB: wolkenhemel). Het werd avond en het werd morgen.
De tweede dag.
9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één
plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo
gebeurde het. 10 Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het
goed was.
11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten
dragen (NBG: die naar hun aard vruchten dragen. HSV:
verschillende soorten) met zaad erin.’ En zo gebeurde het.
12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten (NBG en HSV: gewas die naar zijn aard zaad
geeft) en allerlei bomen die vruchten droegen (NBG:
geboomte die naar zijn aard vruchten draagt. HSV: naar
hun soort) met zaad erin. En God zag dat het goed was.
13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf
(HSV: het uitspansel van de hemel) komen om de dag te
scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen (HSV:
vaste tijden) aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze
moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht
te geven op de aarde.’ (HB: Ik wil dat er heldere lichten
aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten en het
verschil tussen dag en nacht aan te geven. Die lichten
zullen de vaste tijden regelen en de dagen en jaren aangeven). En zo gebeurde het. 16 God maakte (Hebreeuws:
veroorzaakte, stelde, stelde aan – een ander woord dan
‘schepte’) de twee grote lichten, het grootste om over de
dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen,

Thema: De Schepping.
a. Wat is Gods doel met de ‘geschiedenis van de
schepping’?
b. Wat maakt de mens zo uniek in de schepping?
c. Wat is de taak van de mens in Gods schepping?
2. Toewijding.
Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en
hun antwoorden opschrijven in hun map:
a. “Hoe kijk je naar jezelf als een beelddrager van God?”
b. “Wat is jouw bijdrage aan Gods culturele opdracht?”
3. Persoonlijke uitwisseling.
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (een vers).
2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.
Verduidelijk het memorisatievers.
DE SCHEPPING
Hebreeën 11:3
Door ons geloof weten wij
dat het heelal gemaakt is
door het woord van God
en dat het zichtbare ontstaan is
uit het onzichtbare.
Hebreeën 11:3 (GNB)

3. Memorisatie van de Bijbelboeken.
De eerste 6 van de 12 geschiedenisboeken:
Jozua, Rechters (Richteren), Ruth, 1 Samuël,
2 Samuël, 1 Koningen.
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2. Nadruk.

en ook de sterren. 17 Hij plaatste (Hebreeuws: plaatste,
stelde aan) ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de
aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om
het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het
goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De
vierde dag.
20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende
wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten
vogels vliegen.’ 21 En Hij schiep de grote zeemonsters
(HSV: de grote zeedieren) en alle soorten levende wezens
waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat
vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God
zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word
talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels
moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd
avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen (HSV: levende wezens naar hun soort): vee, kruipende dieren en wilde dieren (Hebreeuws en HSV voegt
toe: naar hun soort).’ En zo gebeurde het. 25 God maakte
alle soorten in het wild levende dieren (HSV: de wilde dieren van de aarde naar hun soort), al het vee en alles wat op
de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten Wij mensen maken die Ons evenbeeld
zijn, die op Ons lijken; zij moeten heerschappij voeren
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over
het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop
rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en
breng haar onder je gezag (HSV: onderwerp haar): heers
over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en
over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei
God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en
alle vruchtbomen op de aarde (HSV: alle bomen waaraan
zaaddragende vruchten zijn); dat zal jullie voedsel zijn.
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. 31 God keek naar alles wat Hij had gemaakt
(Hebreeuws: geproduceerd, teweeggebracht) en zag dat het
zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De
zesde dag.

Het doel van Genesis 1 is niet om te vertellen hoe God de
aarde schiep of hoe lang de schepping duurde, maar Wie
de Schepper is, wat Hij schiep en vooral waarvoor Hij de
aarde schiep. God schiep de aarde voor de mens!
3. Uitleg voor de kringleider.
1:1. De schepping en haar voltooiing.
God schiep het universum, nog onvoltooid, vóór het
begin van de menselijke tijd.
De Bijbel doet helemaal geen uitspraak over de tijdsduur
of de snelheid van het scheppingsproces in onze moderne
‘tijdsterminologie’. Het zegt alleen dat het universum ‘in
het begin’, in absolute zin, geschapen werd. Dit ‘begin’
houdt verband met Gods eeuwigheid en eeuwige raadsbesluit (vgl. Johannes 1:1-32). Dit ‘begin’ kan door geen
mens voorgesteld worden en dus ook niet berekend
worden.
Ná de schepping van de sterrenhemel, de zonnestelsel en
de planeet aarde, openbaart Genesis 1:3-31 de voltooiing
(Genesis 2:1) van Gods schepping in ‘zes dagen’ (‘scheppingsdagen’ ter onderscheid van de ‘kalenderdagen’,
Genesis 1:14).
1:2. God openbaart vooral de scheppingsgeschiedenis van
de aarde
a. De aarde was nog ‘leeg’, nog zonder de talrijke
schepselen, die nu op de aarde leven (zoals planten,
bomen, insecten, dieren en mensen). De aarde was nog
‘een uitgestrekte leegheid’.
b. De aarde was nog ‘vormloos’, nog zonder de
geordende vormen, die het nu heeft (zoals continenten
met bergen, zeeën en meren, enz). De aarde was nog in
‘een ongeordende’ toestand.
c. Er was nog geen licht op de aarde, maar enkel
duisternis over ‘de diepte’ (de watermassa en haar
bronnen daaronder).
d. De oppervlakte van de aarde had nog geen vaste staat,
maar bestond in vloeibaar vorm, als een ‘vloed’. De
vaste continenten in onderscheid van de vloeibare
oceanen waren nog niet gevormd.
De Geest van God ‘sidderde als adem die op het punt
staat een scheppingswoord uit te spreken’. Of de Geest
van God ‘zweefde of bleef hangen boven’ de watervloed
van de aarde om het geschapene te verzorgen, te
onderhouden en verder te begeleiden.

Genesis 2
1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom
voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk
voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij
gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde
die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn
scheppingswerk.
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo
ontstonden ze, zo werden ze geschapen (Hebreeuws: de
geschiedenis van de hemel en de aarde in/bij de schepping,
in de dag dat de aarde en de hemel gemaakt werden).
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Conclusie. Het woord ‘dag’ als een 24-uursdag kan en
mag niet in het wilde weg toegepast worden op de geschiedenis van Gods schepping in Genesis 1-2. De tijdsduur
van het scheppingsproces kan heel lang geduurd hebben,
maar dat wordt niet in de Bijbel geopenbaard. De tijdsduur van het scheppingsproces kan ook heel kort geduurd
hebben, vooral als God sneller dan de snelheid van licht
geschapen heeft, maar ook dat wordt niet in de Bijbel
geopenbaard.

Dus, de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
schiep de hemel en de aarde (Hebreeën 1:3a3; Psalm
33:6,94; Johannes 1:3). God de Geest bereid het geschapene voor tot verdere schepping (Genesis 1:2) en God de
Zoon onderhoud de schepping (Hebreeën 1:3a).
1:3. Het licht.
God is van alle eeuwigheid ‘Licht’ in geestelijke en morele
zin (1 Johannes 1:55). Hij is ook de Schepper van het
waarneembare licht (Genesis 1:3).

1:6-8. De atmosfeer.
Het ‘uitspansel’ is de atmosfeer, met de wolken (+water)
aan de bovenkant daarvan en de zee (+water) aan de
onderkant daarvan. Vanaf de aarde gezien wordt het
uitspansel ‘hemel’ of ‘lucht’ genoemd.

1:5. Het woord ‘dag’.
Het woord ‘dag’ wordt op 5 verschillende manieren in
Genesis 1:10 tot 2:4 gebruikt:
a. ‘Dag’ als het lichtgedeelte van een goddelijke scheppingsdag (Genesis 1:5a).
b. ‘Dag’ als een goddelijke scheppingsdag (Genesis 1:5b).
Omdat ‘tijd’ zoals wij mensen het vandaag kennen en
berekenen pas op de vierde scheppingsdag geschapen
werd, is er absoluut geen enkele mogelijkheid te weten
hoe lang een ‘scheppingsdag’ duurde! De scheppingsdagen worden niet beschreven in termen van hun relatie tot de zon, maan en sterren, maar in relatie tot God
Zelf! Dus, de zes scheppingsdagen zijn geen ‘gewone
dagen van mensen’, maar ‘bijzondere dagen van God’!
Over de ‘tijd of tijdsduur’ van de zes scheppingsdagen
kan helemaal niet op een natuurwetenschappelijk wijze
gesproken worden!
c. ‘Dag’ als een menselijke dag van 24 uur, een kalenderdag als eenheid van een kalenderjaar (Genesis 1:14).
God schiep ‘tijd’ in natuurwetenschappelijk zin pas op
de vierde scheppingsdag! Alleen nádat God de hemellichamen, zon, maan en sterren gesteld heeft tot lichtbronnen voor de aarde en de mens, kunnen wij spreken over ‘tijd’ in gewone of natuurwetenschappelijke
zin!
d. ‘Dag’ als het lichtgedeelte (bij de evenaar ongeveer 12
uur) van een menselijke dag van 24 uur, de periode dat
het licht schijnt op een bepaalde plaats op aarde,
wanneer de aarde om haar as draait m.b.t. de zon
(Genesis 1:14,18).
e. ‘Dag’ als de gehele scheppingsperiode (Genesis 2:4), de
periode waarin zowel de oorspronkelijke schepping
van hemel en aarde in Genesis 1:1-2 als de voltooiing
van de schepping in zes goddelijke scheppingsdagen in
Genesis 1:3-31 plaatsvonden! Vertaling uit
Hebreeuws: “Deze zijn de generaties (of dit is het
geschiedenisverslag) van de hemel en de aarde in/bij de
schepping, in de dag dat de aarde en de hemel (het
universum) gemaakt werden”.

1:9-13. Land en zee.
De ‘aarde’ is het land van de continenten. Daaromheen
liggen de zeeën. De planten, bomen, zaad en vruchten
waren ‘naar hun aard of soort’ geschapen. Bij de schepping
waren de ontelbare soorten bloemen, planten en bomen er
al.
1:14-19. Het licht als tijdsaanduiding.
De lichamen van de zon, maan en sterren werden al in
Genesis 1:1 geschapen. In Genesis 1:3 werden ze lichtdragers. Pas in Genesis 1:14 werden ze tot lichtbronnen
voor de aarde gesteld (aangesteld), misschien door grote
openingen in het dichte wolkendek rondom de aarde te
maken. Van nu af aan konden de zon, maan en sterren
vanaf de aarde gezien worden.
Als de mens geschapen is zullen zij dienen voor de aanwijzing van richting in de scheepvaart, voor het vaststellen
van de seizoenen in de landbouw en voor het gebruiken
van de kalender.
1:26-28. De mens als Gods beelddrager en rentmeester.
De mens is uniek omdat hij als enig schepsel naar het
beeld van God geschapen is. Daardoor is de mens in staat
om God te kennen en om een persoonlijke relatie met
God en met andere mensen te hebben. God heeft aan de
mensen een taak, ‘de culturele opdracht’, gegeven (Genesis
1:28). De mens is Gods rentmeester over de schepping en
hij moet respect hebben voor Gods schepping.
God geeft aan de mens drie taken:
a. De mens is verantwoordelijk de aarde te vullen met
mensen die beelddragers van God zijn.
b. De mens is verantwoordelijk de natuurwetten te
ontdekken, goede toepassingen daarvan te maken en te
zorgen dat de aarde beschermd wordt.
c. De mens is verantwoordelijk Gods schepping te
beheersen en te besturen, maar niet over andere
mensen te heersen.

3
Hebreeën 1:3a In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij
schraagt de schepping met zijn machtig woord
4
Psalm 33:6,9 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren. 9 want hij sprak en
het was er, hij gebood en daar stond het.
5
1 Johannes 1:5 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat
we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
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2:2-3. De rustdag.
De rustdag is een instelling van God. De zevende scheppingsdag heeft geen einde, want het wordt niet gevolgd
door een ‘avond’ (vgl. Genesis 1:31b). Gods sabbatsrust
heeft een begin, maar geen einde!
Zo is er ook een sabbatsrust zonder einde voor christenen
(vgl. Hebreeën 4:1-116). De ceremoniële wet m.b.t. de
Sabbat is vervuld (vgl. Marcus 2:27,28; 3:47). Maar het
beginsel: ‘één dag uit elke zeven dagen rusten’ wordt door
God ‘geheiligd’ (apart gezet voor iets speciaal) en Gods
zegen rust op die dag.

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.

6

Hebreeën 4:1-11 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust
nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook
maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. 2
Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen;
maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde
woord voor hen niet heilzaam. 3 omdat wij echter geloven, gaan we
binnen in de rust waarvan eerder sprake was:’In mijn toorn heb ik
gezworen:”Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – en dat terwijl
zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd! 4
Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd:’ En op de zevende dag
rustte God van al zijn werk,’ 5 terwijl hier wordt gezegd:’Nooit zullen ze
binnengaan in mijn rust.’ 6 Het staat dus vast dat er wel mensen in
kúnnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws
verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn
binnengegaan, 7 legt God nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’,
waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten
zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig’. 8 Was de
rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een
andere dag hebben gesproken. 9 Er wacht het volk van God dus nog
steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust
na zijn werk zoals God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten
om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar
iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
7
Marcus 2:2,28; 3:4 De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor
de sabbat; 28 en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de
sabbat. 4 Wat mag men op de sabbat doen: goed of kwaad? Een leven
redden of het vernietigen?
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