Het boek Genesis
Hoofdstuk 1
Genesis 1:1-10
Goedenavond mannen, Genesis hoofdstuk 1, we gaan vanavond de uiteenzetting van dit gedeelte
bekijken.
Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde… Dat is de introductie tot de hele
Bijbel. Genesis is de zaadgrond(seedplot) van de Bijbel. Het is daar allemaal aanwezig in een
verdichte/samengeperste formule(condensed down formule).
Efeze 3:15 Dat is de openbaring van de verborgenheid van de wil van de Vader, dat God de hemel
en de aarde schiep en als we achter de strekking van alle gebeurtenissen in de Schrift kijken en u
kijkt aan het eind dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, bevolkt met schepselen die de
hoogste eer geven alleen en altijd aan de God Die hen schiep en hen verloste. Wat boeiend om de
rest van het Woord van God hier naar terug te kunnen brengen. Hoe zou u anders de Bijbel kunnen
beginnen?
Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig.Let op dat de verzen 3,4,5,6,7,8,9,10 beginnen met
hetzelfde woord, en dat is het woord: en. Elk vers in het hoofdstuk, behalve vers 27 en vers 1 begint
met het woord: en. In hoofdstuk 1 en 2 van Genesis is het woord en 148x gebruikt, als ik goed geteld
heb vanuit de concordantie.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde en de aarde was woest en ledig…Vers 2 en volgend
legt Hij niet uit wat Hij eerst(before) deed, al deze en’s leggen niet uit: Hij deed dit, dit is wat Hij
deed, en dat betekend dat. Nee, het zijn allemaal toevoegings / vermeerderings (addition) en’s .
Het woord en kunt u op meerdere manieren gebruiken. Wij zeggen: ••n en ••n is twee, ••n plus ••n,
toevoeging(addition). Maar u kunt ook zeggen: “Ik ben de zoon van mijn vader en zijn trots en
blijdschap”. Ik ben het allebei, het is een uitleg, een verdere uitleg. Ik ben mijn vaders zoon, ik ben
mijn vaders eerstgeborene. Ik ken een lied dat spreekt over: hemel en huis. Hemel en huis zijn
dezelfde plaats, niet? Zeker, ik ga naar de hemel, ik ga naar huis. Met andere woorden het tweede
woord legt het eerste woord uit. Maar zo wordt het woord en hier niet gebruikt.
Genesis 1:3,4 “En God zeide: Daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed
was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis”. God zegt: Daar zij licht. Dan
ziet Hij het licht. Dan scheidt Hij het licht. En dan gaat Hij verder met de volgende dag. Dat zijn en’s
van vermeerdering/toevoeging(addition) en dat wijst erop(indicate) dat vers 2 veel meer is dan de
uitleg van hoe God de hemel de aarde geschapen heeft in vers 1, vers 2 is een toegevoegde schepping
(additional creation).
God schiep de hemel en de aarde, dat is de verklaring, het hoogste(ultimate) feit. •n…, volgende,
:de aarde was woest en ledig. De aanduiding is: vers 1 gebeurde/geschiedde en toen gebeurde vers 2.
Veel meer(rather) dan dat vers 2 de uitleg is van de conditie van vers 1 waarin de aarde was. Ik zal u
daar later nog meer over vertellen als de het zullen hebben over de “gaptheorie”.Genesis 1:2
Wat u leest in de volgende verzen heeft te maken met Gods schepping van de hemel en de aarde. De
hemelen(meervoud)en de aarde, kijk in Genesis 2:1, in zes dagen schiep God het universum: de
hemelen(drie) en de aarde zoals we ze vandaag kennen.
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Er zijn drie hemelen in het gedeelte die geschapen zijn:
Gen.1:3,4,5 is de derde hemel
Gen.1:6.7.8 is de tweede hemel
Gen. 1:9 en volgende is de eerste hemel.
Ik ga niet argumenteren, en ik vertel u mannen, ik ga mijn tijd niet verknoeien met argumenteren met
wetenschap aanbiddende kerkmensen, en het maakt niet uit of die wetenschapper een evolutionist is
of een creationist.
Er is een gigantisch ongeloof in het Woord van God vandaag. Toen ik op college was en in de
biologieles nam de professor mijn Bijbel en begon Genesis 1 te lezen.
Toen hij bij vers 11 kwam, en ik had in de zijlijn stond geschreven: geen plaats voor evolutie hier.
De professor ontplofte bijna, hij sprong op en neer en zei: het is niet waar, ik kan je meenemen naar
laboratorium en de evolutie bewijzen, oh boy, en hij zij een gelovige te zijn.
God schiep uit niets – in het latijn - ex nihilo, ex is uit, nihilo is niets. Fiat – in het latijn – is maken.
Toen God fiat, maakte, schiep, God deed het. Er zit geen evolutie in dit gedeelte, God deed er geen 6
geologische eeuwen over die evolueerden . God sprak en het was er, we zullen dat zien in het
gedeelte in zes dagen, een morgen en een avond, 24 uur in een dag, zoals u en ik dat kennen.
U hoeft zich niet te verdiepen in al die evolutiestof.
Jezus zei: God schiep man en vrouw (Mat.19:4 ev.), ik ga niet praten met wetenschap kerkmensen, ik
zat eens aan een tafel met een man die zei dat de Bijbel vol staat met wetenschappelijke fouten
(scientific errors). Ik zei: doc, noem me er ••n.
Hij zei: de Bijbel heeft het over dat de aarde vier hoeken heeft, maar de aarde heeft geen vier hoeken.
Ik zei: weet u, dat is vreemd want als ik vanavond op tv. naar de weerman kijk en hij heeft het erover
dat: de zon opkomt en ondergaat. Denkt u dan dat hij gelooft dat de zon opgaat en ondergaat? Of is
dat aangepaste taal ?
Die man werd boos, hij vond dat de weerman wel aangepaste taal mocht gebruiken maar dat de
Bijbel dat niet mocht. Weet u hoeveel hoeken de aarde heeft? Vier. Vraag elk kind hoeveel punten
er op een kompas staan? Zeker.
U begrijpt waar ik het over heb.
Geen ruimte voor wetenschapsmensen als zijn het fundamentalisten, geen evolutionist, geen
creationist als die lege lucht van wetenschappelijke creationisten enz. Luister, ik ken die mannen, ik
heb hun boeken gelezen, grote mannen en ze hebben groot werk gedaan en als we in Gen.6,7 komen
kan ik boeken aanbevelen over de zondvloed geschreven door deze broeders. Ik ben blij met mensen
die de wetenschappelijke kant bezien, maar als u in deze bussiness zit en creationisme word uw
religie, als u zo Gods Woord gaat verklaren en bewijzen en laten zien dat Gods Woord waar is. Let
me tell you something, you just gone nuts.
Geloof verklaard Gods Woord. Hoe schiep God de hemel en aarde? Dat hoef ik niet
wetenschappelijk te bewijzen in een laboratorium. Ik geloof het omdat God in Zijn Woord zegt dat
Hij het deed, en dat is het enige argument dat er is. God zegt het en dat bevestigd(settles)het. Het is
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aan mij om het te geloven. Ik zeg u ik maak me enigszins zorgen om al deze zogenaamde
wetenschappelijke creationisten enz. ik ga niet met ze argumenteren.
Over de vroege aarde en de late aarde en al die business, alles wat ze doen is dingen opnieuw
schikken(rearrange) zodat het wordt zoals zij willen dat het is. In sommige fundamentele kringen
vandaag is de stelling(tenet) dat er een vroege aarde(early earth) was een geloofspunt geworden.
Niet omdat God dat zegt, maar omdat ze de wetenschap aanbidden.
Ik zal u vertellen wat ik ga doen: we gaan dit hoofdstuk lezen en we vergeten de wetenschap en
religie en we laten dit hoofdstuk voor zichzelf spreken en tegen de tijd dat we bij het 9e vers zijn
hebben we zo’n revolutionaire, astronomisch, astrologisch, wetenschappelijk en theologisch begrip
dat u stof genoeg heeft voor de rest van de week om al dit materiaal uit te zoeken.
Dit is ••n van de meest vernietigende gedeelten in de Bijbel voor een wetenschapper, of hij een
evolutionist of een creationist want geen van beiden laat de tekst aan het woord. Mensen, dit is God’s
Woord en als u geloof heeft in wat het zegt en het als zodanig accepteert zal het u verbazen. Wat u
leest in Genesis 1 gaat over de schepping. De schepping van het universum zoals wij het kennen en
waar in wij leven, de hemel en de aarde.
Wat ik wil doen is de verzen lezen en ze schematisch voor u op het (school)bord schrijven om zo
een beeld te schetsen hoe het universum eruit ziet volgens Mozes.
Genesis 1:2,3
Let goed op de uitdrukking: duisternis was op den afgrond, en de Geest Gods zweefde op de
wateren… (Engels: face of the deep and face of the waters).
De afgrond en de wateren(the face of the deep and the face of the waters) zijn klaarblijkelijk dezelfde
dingen. Daarom is de term afgrond blijkbaar een titel voor de wateren. Wat we zullen merken als we
verdergaan is dat de afgrond een Bijbelse beschrijving is van een drager(container) waarin het
universum wordt vastgehouden(held).
Kom mee naar hoofdstuk 7 De afgrond is een verwijzing naar de top, de oppervlakte van de wateren.
Gen.7:18 …en de ark ging op de wateren(went upon the face of the waters).
Wat doet de ark, ze drijft op (de top van) de wateren.
Gen.7:23 …dat op de aardbodem was(which was upon the face of the ground). Waar spreekt hij hier
over, hij spreekt over alles wat over de aarde loopt, ze worden vernietigd, als hij spreekt over the
face of the earth en over de face of the waters dan spreekt hij over de top/het bovenste van de
wateren/aarde.
Er was duisternis en de wateren, er was een container van water ( hij tekent op het schoolbord), dat
word de afgrond genoemd en het heeft een bovenkant(face), een top. En duisternis was op den
afgrond. Deze container is vol water en vol duisternis, geen licht. Ga met mij mee naar het boek
HebreeŠn 8:1,2 Als u zich begint af te vragen hoe die container er uitziet, kijk in Hebr.8:2 welken de
Heere heeft opgericht en geen mens.
Dus hebben de hemelen iets te maken met de tabernakel die de Heere heeft opgericht(pitched) en niet
een mens.

www.Bijbel.nl

14

Het boek Genesis
Hebr.9:9 Over de tabernakel in de woestijn, die Mozes maakte. De tabernakel was een afbeelding.
Hebr.9:23,24 hetwelk is een tegenbeeld.
Ziet u er is een relatie. Mozes maakt de tabernakel naar de afbeelding die God hem gaf. De
tabernakel die opgericht is in de hemelen. Er is een relatie tussen hoe de hemelen zijn
ontworpen(designed) en de manier waarop de tabernakel in de woestijn is ontworpen. Nu, als ik naar
de Bijbel ga en een vorm voor het universum zoek dan vind ik de tabernakel, ik vind de tabernakel
als een voorbeeld(pattern) van de ware tabernakel in de hemelen. Een kleinschalig model van hoe de
hemelen er uit zien.
De tabernakel was een rechthoek(rectangle), ik heb dus een rechthoekige soort doos getekend om die
de afgrond te noemen(label) en daarin is water. Dat is wat de verzen in Genesis zeggen, OK.
Genesis 1:3 U weet dat u licht kunt hebben zonder de zon, ik heb nu ook een lamp die licht geeft,
maar dat is de zon niet.
Ps.74:16 God is licht en in Hem is geen duisternis. Hij woont in het licht waar geen mens komen en
daar hebben we het hier over. God zei: daar zij licht en er was licht, en dat licht is hier (hij tekent op
het schoolbord) en God scheidde het licht van de duisternis, Hij noemde het licht dag (up here) en de
duisternis (down here) noemde Hij nacht. Vergeet dat niet. Als Christus naar de aarde komt hoe
wordt dat genoemd? De dag des Heeren, omdat Hij licht brengt, Hij zegt: Ik ben het Licht der
wereld. Hij brengt dit down into here.
Gen.1:3-5 Dat is de derde hemel, up here, (schoolbord) Op de top van de afgrond (on top of the
container, the deep) daar is de derde hemel. Paulus spreekt erover dat hij is opgetrokken geweest in
de derde hemel( up here) en dat is de plaats waar de troon van God en de manifestatie van de glorie
van God, en dat licht mensen is de manifestatie van Gods shekinah glorie, de heerlijkheid van Zijn
aanwezigheid, de blinkende vertegenwoordiging van licht dat daarvan uit gaat en dat wordt steeds de
glorie/heerlijkheid van God genoemd.
We gaan naar het boek Job Job 26 en Job 37
Job is geschreven voor Mozes en Mozes schreef Genesis. In feite is er meer informatie in het boek
Job over de schepping dan in het boek Genesis.
Job 26:5-7 Deze plaats hier (schoolbord) wordt genoemd het noorden genoemd in de Bijbel. Als u
de aanwezigheid van God wilt lokeren, waar God Zelf is: Hij is in het noorden. Absolute richtingen
in het universum is niet iets relatiefs, God is God en Hij is overal. In de zin van dat Hij begrensd is
door tijd of plaats, maar God kiest om Zich te manifesteren in Zijn heerlijkheid, in Zijn Persoon in
een geografische locatie en dat is in de derde hemelen. Daar is een troon enz. en deze dingen zijn
werkelijk. Als we de schepping van de mens gaan bestuderen zult u zien dat zij letterlijk, niet
stoffelijk, fysiek zijn zoals u en ik maar dat betekend niet dat ze niet echt zijn. Ze zijn echt/werkelijk,
ze zijn geestelijk, maar dat wil niet zeggen dat ze niet echt zijn, het is alleen verschillend. En hoe u
dat begrijpt is door uw Bijbel te lezen. Nu: Job 26:7
Dat is tegenstrijdig met elke Griekse filosoof of als een soort Herculus die de aarde op zijn schouder
droeg enz.
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De 20e eeuw astronauten hebben het vers wetenschappelijk bewezen dat het waarheid is, dat laat zien
dat moderne wetenschap 6000j te laat is.
Op een dag zullen ze het begrijpen…(dat is sarcasme…). Job 26:8,9 Let op: Hij houdt het vlakke
Zijns troons vast…and He keeps people from under here(schoolbord)looking up there and seeing it.
Job 26:10-13 Let op: ...de langwemelende slang. (crooked serpent) God schiep hem, er is een
zevenhoofdige draak, slang, zeemonster in die wateren daar!
Job 37:18 en Job 38:30 Job 38:30 In Job 38 stelt God Job wetenschappelijke feiten voor, het begint
met de schepping in het begin van het hoofdstuk. Het zijn 35 wetenschappelijke feiten waarvan de
antwoorden onbekend waren bij de mens voor Christofer Columbus. En veel zijn nog steeds
onbekend(unkown) bij de mens.
Mensen zeggen dat de bijbel niet geŒnteresseerd is in wetenschap, maar ze lezen de Bijbel niet ziet u.
…en het vlakke des afgronds is omvat(frozen).
Dit hierboven(bord) is omvat(frozen) absoluut zero in here. God Die de eeuwigheid bewoont, in de
eeuwigheid is absoluut geen tijd, geen beweging, absoluut frezing frozen zero. En dat betekent dat de
face of that water is vast(solid).
Als u iets bevriest (freeze) is het vast.
Ik ging een paar weken geleden in Wisconsin naar een meer, mensen rijden in auto’s en truck’s •p
het meer, ik liep op het water! Het water was 18 inch vast gevroren. Zo is het hier. Job 37:18 …als
een gegoten spiegel…
Met andere woorden, de lucht hier zegt Hij is als een gegoten spiegel. Als u de bovenkant van water
bevriest, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet ijs eruit? Als kristal, niet? Het ziet eruit als glas. We gaan
naar Openbaring 4,
Openb.4:6 …en voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk….Daar is de troon met God de
Vader Die erop zit.
De afgrond is bevroren(the face of the deep is frozen) waar God leeft, in de derde hemel. We gaan
terug naar Genesis 1.
Gen.1:6 Dit is de volgende dag. Wel, wat is een uitspansel(firmament)? In de kantlijn staat dat in
het Hebreeuws het uitspansel(expansion) is. Het woord uitspansel betekent een open plaats, een grote
open plaats in de wateren, dat weten we uit het vers.
Gen.1:7,8 De wateren •nder het uitspansel en b•ven het uitspansel worden gescheiden. God zie:
Laten we deze wateren nemen, we hebben de derde hemel, ziet u dat er veel dingen gebeuren die u
niet leest in Genesis. Volgende dag laten we de wateren scheiden (strepen op het schoolbord) van de
wateren en een open ruimte maken. Er is water daar boven en water daar beneden, en open ruimte
hier, die we hemel noemen. Dat is de tweede hemel.
Hij zegt: we noemen dit uitspansel hemel. Nu, we scheiden het water van het water en krijgen het
uitspansel en dat uitspansel heet hemel. Dat is de tweede hemel, dat is de sterrenhemel buiten waar
we de nevel(nebula) het melkwegstelsel, de sterren, en de aarde en de rest wordt gevonden. Hoe weet
u dat? Kijk naar vers 14.
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Gen.1:14-16 Wat is het grote licht? Dat is de zon. De aarde is hier en dan zijn de zon, maan en de
sterren, de melkweg enz. in het uitspansel. Wel, de scheppingswetenschapper zal u vertellen dat het
uitspansel de dampkring/atmosfeer is over de aarde en dat de dampkring water is in de lucht is boven
de dampkring, 300miles up. En er is water op de aarde en de dampkring is de atmosfeer tussen…niet
te volgen wat hij zegt….
Maar dat is niet wat de tekst zegt. Dus de canopytheorie (gewelf,kap,overwelven) van Morris ontkent
de verzen in de Bijbel, hij negeert ze, het is dus niet waar. We spreken nu over iets waar de
astronomie niets van weet, als de astronomen kijken met hun telescoop weten ze er niets van. U kunt
zeggen wat u wilt over de Bijbel, dat het geen wetenschappelijk boek is, maar het is Gods Woord en
als u geloof heeft om het te geloven en het te accepteren zal het u verbazen.
Dus hier hebben we het uitspansel, en dat is de tweede hemel. Psalm 104:5-7
Ps.148:1,4 …de wateren boven de hemelen… Iemand zegt: wel, dat zijn de wolken daarboven.
Laten we het opnieuw lezen: 7,8.
In vers 8: waarvan is een wolk gemaakt? Waterdamp (watervapour), juist. Waar vinden we de wolk
in vers 8? Op de aarde: vers 7! Waar waren de wateren die boven de hemelen zijn in vers 4? Ziet u
Hij spreekt over: Looft Hem uit de hemelen(:1-6) En vers 7 en volgende: Prijst Hem van de aarde.
Hij spreekt over het universum. Als God wolken wil zeggen kan Hij damp(vapour) zeggen, Hij wist
de wetenschappelijke definitie ervan. Het spijt me, maar ik kan het niet helpen maar ik ben niet boos
op u maar steeds dat gesar(badgering) tov. Gods Woord en van mensen die Zijn vrienden zouden
moeten zijn…
By the way, ik kijk naar buiten en zie dat het gaat sneeuwen….anyway. Dit zijn de wateren boven de
hemelen, het universum hier, als God wil spreken over wolken zegt Hij wolken.
Psalm 136:5,6 Daar is het, de aarde, de wateren boven de aarde, hier is de aarde boven de wateren.
Hij zegt: er zijn wateren boven en wateren beneden, dit zien we overal in Gods Woord terug.
Psalm 19:2 De hemelen en het uitspansel zijn identiek. En dat uitspansel is het universum/ heelal
daar.
Ga met mij mee terug naar Genesis 1, het is het universum/heelal. En als u in het heelal/universe
komt hier dan komt u down under the water. Er zijn deuren, doorgangen hier in this face of this deep
up here. Hij komt down through that thing, dit is het voorhangsel(veil), daar is het heilige der heilige,
het voorhangsel scheid af. Down here some things that altaar, het wasvat als u binnenkomt, dan is er
het heilige waar de toonbroden, het Woord van God en de lamp zijn en dan gaat u naar binnen door
het voorhangsel naar het heilige der heiligen, de tegenwoordigheid van God. Geweldige parallellen
tussen deze dingen en de tabernakel enz.
Genesis 1:9,10 In vers 8 staat hemel met een hoofdletter(KJV). In vers 9 dalen we neer tot de eerste
hemel.
De eerste hemel is de atmosfeer rondom de aarde, het zijn de hemelen waar de vogels rondvliegen en
waar de wolken zijn.
De eerste hemel: de atmosfeer rondom de aarde.
www.Bijbel.nl

17

Het boek Genesis
De tweede hemel: het heelal(universe), de sterrenhemel, de ruimte
De derde hemel: daar waar God leeft.
Ziet u we zijn nu in de eerste hemel.
Psalm 115:16 God plaatste de mens op de aarde, er zijn geen mensen ergens anders in het
universum. God plaatste ze op de aarde. En dit hier behoort aan sommige andere schepselen, laten
we daar even naar kijken, ga met mij mee naar:
Kolos.1 en Efeze 6 U leert niet zoveel over de hemelen hier totdat u bij Paulus komt. En de reden
daarvoor is dat …misschien had ik niet moeten zeggen wat ik net zei, u heeft veel informatie mar het
is allemaal gericht op wat gaande is hier beneden op de aarde. U heeft niet veel informatie over de
structuur van de hemel hier totdat u bij Paulus komt omdat wij hemelse mensen zijn en nu is Zijn
hemelse plan bekend geworden en nu is de schepping in de hemel als op de aarde daar op gericht.
Kol.1:16 Jezus Christus schiep alles in de hemel en op de aarde, zichtbaar en onzichtbaar. Let zeer
goed op dat als Hij spreekt over dat Christus alles heeft geschapen dat Hij niet spreekt over het feit
dat Hij het stoffelijke/ materiaal universeel geschapen heeft. Hij spreekt over tronen, heerschappijen
en overheden. Wat zijn dat? Dat zijn termen die gebruikt worden in uw Bijbel om te beschrijven
posities van overheden/regering autoriteiten.
Troon, u weet wat een troon is. Heerschappij, een term die gebruikt wordt voor a ruled over by a
tronen. Overheden, een chief ruler (arcan?) in een gebied. Machten, de machten die er zijn,
verordend door God. Posities van rang en autoriteit in de regering. Toen Jezus Christus de hemel en
de aarde schiep, Genesis 1, schiep Hij posities van rang(rank) en autoriteit in de hemel(all through
the heaven) en ook op de aarde. Regeringsautoriteiten op de aarde(governmental autorities).
Paulus gebruikt dezelfde termen om de regeringen op de aarde te beschrijven.
Hij zegt: U ziet de regeringen op de aarde, overheden en machten, zo is het ook hierboven.
De hemelen zijn wbt. regeringen ontworpen en aangelegd(layed out) net zoals de aarde.
De aarde zal op een dag, in het millennium, 1000j rijk, in twaalf onderdelen(sections), en elk zal
geregeerd worden door ••n van de twaalf stammen van IsraŠl.
Zonder twijfel zal waarschijnlijk zullen de hemelen zelf verdeeld zijn in twaalf onderdelen.
Elk geregeerd door leden van het lichaam van Christus.
Ik hoor een geritsel in de bladeren van ongeloof, voor de jonge gelovigen klinkt dit een beetje
teveel…
Wel, we kunnen er niet te lang bij stilstaan, maar u heeft de tapes over: Eternal glory en u kunt ze
bestellen en ze bekijken en bestuderen. Daar ga ik in op de gedetailleerde structuren van deze dingen.
U heeft deze informatie nodig. In de Efeze studies kom ik er ook op terug.
U moet het begrijpen, want daar zult u zijn in de eeuwigheid.
Deze dingen zijn ontworpen(designed)en deze regeringsstructuren zijn daar.
Efeze 6:12
U weet dat de regering van het universum wederrechtelijk in bezit was genomen door rebellie van
satan, hij heeft de universel government overgenomen.
Deze posities van rang en autoriteit zijn nu bevolkt(populated) en onder de autoriteit en controle van
satan. Christus schiep de hemel en de aarde en Hij schiep plaatsen(stations) van regeringsautoriteiten
in de hemelen en Hij bevolkte deze posities met engelen, met verschillende rassen van engelen, die
Zijn zaken uitvoerden in het universum. Op de aarde plaatste Hij mensen.
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Satan heeft hiertegen gerebbelleert, en by the way die zevenhoofdige draak waar we over lazen is
satan, laten we naar Job gaan.
Job 40 en Jes.27 Job. 40:20,21 Hier spreekt Hij over het vangen van een zeemonster, een
verschrikkelijk zeemonster en het laatste vers van hoofdstuk 41:25 zegt …het is een tekening van
satan.
Jesaja 27:1 Hier is de Leviathan geŒdentificeerd met satan, vergelijk vers met vers, kijk uit naar
verzen en ze vertellen het u.
Heeft u in Openb.12 dat hij die oude rode draak is? Ja, nu ziet u het…Hij zit in de zee, daar, dat is
zijn territorium.
Blijkbaar heeft God hem daar ingesloten (boxed him in) na zijn zonde, maar ik kan dat niet bewijzen.
Wel, wat hebben we nu?
Genesis 1 God schept de hemel en de aarde.
Dan is er duisternis, duisternis op de afgrond(face of the deep) duisternis is een titel die beschrijft de
conditie beschrijft, als Paulus schrijft dat we bevrijd zijn van de macht van de duisternis, dan spreekt
hij niet over fysieke duisternis, maar over het autoriteitssysteem daar. Fysieke duisternis is een
fysieke manifestatie van een geestelijke realiteit.
Engelen zijn geassocieerd met sterren in de Bijbel zij horen te functioneren in het licht, maar Judas
spreekt over dat ze gehouden zijn in de ketenen van duisternis. Ze kunnen niet functioneren, de
duisternis bindt hen, als ze geen licht hebben om te zien kunnen ze niet werken.
Dus, duisternis is op de afgrond, de afgrond is de container waar het universum in is vastgehouden
(the universe is held). Vorm: zoals de tabernakel zie Hebr.8,9.
Dan zegt God: Daar zij licht, en God begint te bewegen en dit te bewerken en Hij schept de derde
hemel hier boven met de glazen zee enz. en Zijn troon en in Zijn activiteit schept Hij dat en het is
daar.
En dan zegt Hij: Dat er scheiding is tussen de wateren, laten we dit hier beneden grondvesten
(establish) en Hij brengt het universum hier beneden en Hij opent deze ruimte hier waarin de aarde is
geblokkeerd. De indicatie is dat de aarde er al was, maar wat Hij deed is: Hij opende een territorium
waar de aarde verscheen en waar de aarde zich kon manifesteren, vrij van de overstroming(deluge)
die haar had bedekt.
Dan gaat Hij naar de aarde en begint daar te scheppen. Dus we hebben de opening hier met het
uitspansel, genoemd de tweede hemel, waar Hij de sterren inbracht en de heelal en (universes) en dan
is daar de derde hemel.
Nu, we spreken nu over de structuur, zie het diagram: Water boven, water beneden, het uitspansel
erin hier, de derde hemel up hier.
Toen Jezus Christus kwam, kwam Hij uit de derde hemel naar beneden.
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By the way: Deze territoriale scheidingen , zie Daniel 10 de engel had 21 dagen nodig om met het
antwoord op zijn gebed naar beneden te komen omdat ••n van de vorsten had hem tegen
gehouden(:12,13). Hij had een routekaart die hij volgde, ging naar beneden, gaat door het
territorium, door de checkpoint, door de grenzen, iemand hield hem tegen met bureaucratische
dingen en uiteindelijk komt MichaŠl de archangel komt met een woord van de Heere en bestraft die
‘man’ en helpt hem erdoorheen.
U zegt: Weet u zeker dat het zo gegaan is? Nee, maar zo gebeurd het hier en Hij gebruikt de termen
hoe het hier gebeurd om te beschrijven wat er gebeurd daarboven.
Dus er is een soort relatie , het helpt mij te begrijpen hoe het daar gaat. Christus zegt: Ik ben de Deur.
Ziet u, Hij komt naar beneden en gaat terug. Als Hij naar beneden komt om ons te halen. Toen Hij
hier beneden was zei Hij tot Zijn discipelen: Ik zal u vissers van mensen maken. Waar vist u? In het
water! Vissen zijn onder het water. Een ander gedeelte waar we even naar toe willen gaan:
Handelingen 15 en Openb.19.
De reden waarom ik dit zo gedetailleerd met u doorneem is omdat het belangrijk is voor u om het
Schriftuurlijke model te begrijpen.
Hoe langer we studeren hoe meer u zult zien dat de hemelen zo belangrijk zijn. En dat het belangrijk
is voor om ze te bevatten/begrijpen op dezelfde manier als de Bijbel.
Hij spreekt over de hemel en over de regeringsstructuur (governmental structure) autoriteit.
In de tekening die ik maakte hoort het uitspansel(firmament) waarschijnlijk veel groter te zijn. Maar
hoe dan ook, u heeft een idee.
Openb.19:20 de tweede komst van Christus. Het beest, de rijder op het paard uit Openb.6 komt en
Christus vernietigd hem en Hij goot hem levend in de poel des vuur.
Ex.15:21 Mirjam zingt voor de Heere over de overwinning op farao toen zij de Rode Zee
doorgingen.
Farao is een type van de antichrist.…Hij heeft het paard met zijn rijder in de zee gestort…! Hij
neemt het paard en de rijder en gooit ze in de zee. De indicatie is dat de poel des vuur hier beneden is
(schoolbord tekening) Down here. Op de bodem van het universum. Weet u waar waterstofexplosie
(hydrogen) op lijkt? ••n van de meest destructieve dingen bekend bij de mens.
Water is opgebouwd uit een molecuul dat ••n zuurstof en twee waterstof bevat. Als die uit elkaar
geblazen worden…. De hel is in het centrum van de aarde, de indicatie is dat de poel des vuur is hier
beneden.

Deut.5:8 Er zijn gelijkenissen in de wateren hier beneden, de indicatie is dat daar de engelen
vastgehouden worden, die hun oorsprong ontrouw zijn geworden….wachtend totdat ze beneden
gaan.
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Ik wil dit tegen u zeggen: Ik vereis niet van u dat u gelooft wat ik u vertelt heb mbt Gen.1 in deze
zin. U hoeft het diagram niet te geloven wat ik op het schoolbord heb getekend en dat het helemaal
correct is, het is geen teken van christen zijn. Maar ik wil u zeggen wat ik probeerde om te doen: Ik
probeerde om Genesis 1 te nemen en het op het bord te tekenen op basis van wat het zegt en toen
zijn we naar andere verzen gegaan om dat te verlichten (illumenate) wat Gen. zegt. Ik ben
geŒnteresseerd om het letterlijk te nemen, natuurlijk, in plaats van religieus. Als ik het fout heb is het
meestal omdat ik dingen t• letterlijk neem en dat doe ik hier. Ik word niet boos op u als u het niet zo
direct accepteert. Maar broeders, hoe verder we gaan, hoe meer jullie zullen zien hoe wat u las in
Genesis 1 past als een handschoen in wat Paulus ons later vertelt over de hemelse gewesten.
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