Het boek Genesis
Hoofdstuk 2
Genesis 1:9-27
Goedenavond mannen, of liever gezegd: goedendag, we gaan verder met onze studie in Genesis 1,
dus pak uw Bijbel en ga met mij mee naar vers 9.
Gen.1:9 U moet me niet kwalijk nemen maar ik voel me niet zo lekker ik heb een kou te pakken, ik
zie er nooit zo geweldig uit maar ik ga mijn best doen om met jullie door de stof heen te gaan.
Laten we beginnen met Gen.1:1.
Als u dat niet kunt aannemen, het feit dat God de hemel en de aarde heeft geschapen, kunt u beter
niet verdergaan in de Bijbel. Het eerste vers van de Bijbel bepaalt of het nuttig is om de Bijbel te
gaan lezen. God moet Zichzelf openbaren, God moet u over Zichzelf vertellen.
Job 11: Als God niet over Zichzelf vertelt en Zichzelf openbaart zult u Hem nooit vinden.
Als u aan Gen.1 begint met het verlangen om de dingen te weten.
Er zijn drie manieren waarop mensen kennis communiceren en kennis vergaderen:
1. Door ervaring: zien, tasten, voelen.
2. Door verstand: ik kan het bedenken, het is logisch, ik heb het uitgezocht.
3. Door geloof: gebaseerd op openbaring
De manier waarop u God leert kennen is niet door ervaring of met uw verstand hoewel deze dingen
waarde, support kunnen toevoegen aan uw geloof, maar de basis waarop u het weet is geloof. U weet
dat er een God is op dezelfde manier waarop u weet dat Japan of Mongoli• bestaat hoewel u er nooit
bent geweest. Misschien heeft u mensen ontmoet die er geweest zijn. U neemt hun ervaring aan, u
aanvaart het getuigenis van die mensen. De Bijbel zegt: Als u de getuigenis van mensen aanneemt,
de getuigenis van God is groter. En dit(de Bijbel) is het getuigenis(record), hier! God heeft ons
eeuwig leven gegeven en dat leven is in Zijn Zoon. Dus u heeft geloof nodig, u heeft geloof nodig
om te geloven wat mensen u vertellen, zij ervaren het, zij zien het, zij zijn er geweest en dat is
rationeel voor u. Het meest rationele in deze wereld is om te geloven dat er een God is, het meest
irrationele in deze wereld is: om u heen kijken en het universele principe van oorzaak en gevolg
bekijken en zeggen dat er geen reden is voor wat we om ons heen zien.
Iedereen van ons, een 6 jarig kind ook, weet dat elke oorzaak een gevolg heeft en elk gevolg heeft
een oorzaak. En dingen gebeuren niet zomaar zonder dat er iets is dat maakt dat het gebeurd, er moet
ergens een eerste oorzaak zijn.
In filosofie en dat soort rationele benaderingen is de eerste oorzaak geen van deze of het nu ervaring
of verstand kunnen u God niet doen leren kennen, ze kunnen alleen het feit ondersteunen dat het
logisch is en dat het rationeel is maar het brengt u niet naar de vaste grond van het Hem kennen. De
manier waarop u Hem kent is door geloof en geloof is gebaseerd op het getuigenis dat Hij u geeft.
Job.11:7,8 Ziet u, u kunt God niet door gevoel of verstand zoeken. God moet Zichzelf aan u bekend
maken. En daar gaat de Bijbel over, het is God Die Zichzelf laat kennen en als u begint veronderstelt
het, vertelt het u , er zijn omstandigheden waar u in terechtkomt.
Ik sprak gisterenavond met een broeder en hij sprak over dat hij getuigde tegen een andere man en er
waren nog meer mensen, hij was bang maar ik zei: Zeg de dingen tegen hen en als ze het niet weten
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dan moet jij ze vertellen, heb ik dat niet vaker tegen jullie gezegd?! H•, daar zijn mensen buiten in de
duisternis en u moet het licht laten schijnen voor hen, vertel hen wat ze moeten weten, communiceer
het met hen.
Gen.1:1 In den beginne schiep God (daar is Hij) de hemel en de aarde. Schiep, uit niets, de latijnse
uitdrukking: ex nihilo, ex= uit, nihilo=niets.
Rom.1: Er is een groot debat over de schepping vandaag, in de scholen, universiteiten enz. en over
evolutie. Evolutie is het menselijke standpunt, gezichtspunt.
De verwerping van de openbaring van de Almachtige God en de schepping, God was er, u niet en
daarom heeft Hij Zijn Woord gegeven, dat zegt Hij ook tegen Job. In Job 38 zijn 35
wetenschappelijke feiten waarvan de antwoorden niet bekend waren bij de mens voor de dagen van
Christoffer Columbus.
God laat Job zien dat hij niet zo veel weet, Hij zegt: Waar was jij toen Ik dit, dit, dit, dit en dat deed,
je was er niet! Waarom neem je God Woord wat dat betreft niet aan? Dat is niet zo moeilijk? Hier
hoeft u geen discussieavond voor te organiseren en iedereen zijn menig te laten geven, hier is het
antwoord:
Romeinen 1:18-:20 ze weten dat er een God is en ze weten dat ze Hem tegen zullen komen in het
oordeel.
:21 Hem niet als God verheerlijkt…dat heeft te maken met Hem niet verheerlijken als de Schepper,
God schiep de hemel en de aarde.
:21..verijdeld…leeg, blanco in hun overleggingen. Zij begonnen lege, dwaze dingen te bedenken.
Hun lege, ijdele idee•n en uitleggingen nam hun hart en gaf het een black out, en maakte hen
dwazen.
:22 Ten eerste hebben ze een negatief antwoord op God en de openbaring van Zichzelf, ze verwerpen
de manifestatie die God gaf van Zichzelf, Zijn openbaring. Daarna gaan ze over naar rationalisme, ze
ontwikkelen al die idee•n en gedachten en zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden.
En wat doet een dwaas? Wel, hij ontwikkelt een religie.
:23 Hij begint met God, maar Hij veranderd de heerlijkheid van de onverderfelijke God in de
gelijkenis van een verderfelijk mens en dan in vogels en viervoetige beesten en kruipende dieren op
de aarde. Ziet u de d•evolutie en niet opwaards maar neerwaards. Geen evolutie, maar d•evolutie.
De mens bedacht een systeem van opklimming/stijging naar God.
:24,25 waar het hierom gaat in dit gedeelte is de schepping en het erkennen van God als de Schepper.
Het punt is Genesis 1. En ze doen het niet en daarom ontwikkelen ze een religieus systeem en laat er
geen misverstand bestaan, geen minuut: evolutie is een religie.
En de mensen die het geloven geloven het met een religieuze overtuiging.
Spreuken 18:
Ik weet wat ze zeggen: seculair humanisme is een religie en ••n van de grondbeginselen van seculair
humanisme is organische evolutie in de biologische, life science sfeer, en marxisme in de
politiek/economische sfeer. Marxisme is de theorie van Darwin over evolutie toegepast op regering.
Spr.18:1,2
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:1 hij heeft iets wat hij wil en waar hij naar uitkijkt
: 2 waar kijkt de dwaas naar uit? Wat wil hij? Waar is hij op uit in al dat onderwijs en kennis?
Dat zijn hart zich ontdekt. Wel mensen, de man studeert zodat hij een alibi heeft om te doen wat hij
wil doen.

Ik heb al meer tegen jullie gezegd: De mens wil kunnen zeggen dat ze van de beesten afstammen
zodat ze kunnen leven als beesten. Dat moet u zich herinneren, evolutie is een religie en dat hij de
hemel kan verkrijgen door moraal karakter, sacramenten. Mensen evolueren niet mensen, weet u wat
mensen doen? Ze sterven(die)! Ze sterven, ze gaan neer, niet op. Als u Gen.1,2,3 leest dan merkt u
dat de mens niet van de poel naar het paradijs gaat maar van het paradijs naar de poel en het wordt
een modderpoel als hij er komt.
U weet dat ik niet spreek tegen studie en kennis, maar het feit is: de enige absolute autoriteit in het
universum is de Bijbel.
En als er staat: In den beginne schiep God de hemel en de aard en iemand zegt dat het op een andere
manier ontstaan is dan maak ik er een vliegtuigje van en gooi hem uit het raam zodat de kinderen
ermee kunnen spelen.
U hoeft geen wetenschapaanbiddend kerkmens te zijn om te kunnen bewijzen dat God de Schepper
is en dat de scheppingsveronderstelling(hypothesis) een wetenschappelijk acceptabele
veronderstelling is (gaap).
Wees geen wetenschap aanbidder. Als u kennis heeft in biologie of in chemie of in wetenschap
gebruik het dan tot eer van God en voor uw medemens, maar begrijp goed als deze studies over waar
we vandaan komen, come on man, come on:
In den beginne schiep God de hemel en de aarde!
Hij begint met de aarde en de aarde was woest en ledig.
Gods handelen met de aarde en dit gedeelte in vers 2 hier tot de brieven van Paulus in het Nieuwe
Testament is Gods doel met de aarde in beeld(vieuw) en daar gaat het om.
Gen.1: 3-8 dat is de schepping van de derde hemel en de tweede hemel, de laatste keer hebben we
het daar over gehad en ik heb het op het schoolbord getekend en ik realiseer me dat de dingen die ik
jullie heb doorgegeven astronomie en astrologie ( de een is waar en de ander vals, twee verschillende
systemen).
Maar er zijn astrologische dingen die onbekend zijn, onbekend bij de wetenschappelijke
gemeenschap vandaag, onbekend bij de religieuze gemeenschap. Het model van de
scheppingwetenschappers werkt al niet beter. Blijf bij de tekst, laat de Bijbel zeggen wat hij zegt en
als mensen denken dat je niet helemaal jofel bent, wel, OK… Mijn model vindt u in het gedeelte.
Gen.1: 8 Let op dat Hij niet zegt dat het uitspansel goed is, in vers 4 zegt God dat het licht goed was.
Vers 10 God zag dat het goed was, vers 12, 18, enz. God zag dat het goed was. Maar na de tweede
dag en de tweede hemel zegt Hij niet dat het goed is, de reden daarvoor is:
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Job 15:15 …de hemelen… dat is de tweede hemel, er is een bederf(contamination) met niet alleen
effect op de aarde maar uit boven, daar en we hebben de indicatie daarvoor als Hij dat niet goed
noemt, Hij wilde het zo niet hebben, het werd zo, er was iets kwaad daar (evil out there).
Gen.1: 9,10 We zijn nu bij de eerste hemel gekomen, de aardse atmosfeer. De wateren van onder de
hemel, onder de eerste hemel, de oceaan op de aarde. We hebben nu dus het uitspansel wordt hemel,
de tweede hemel genoemd en we hebben de aarde en het water wordt zee•n genoemd.
Let op zoals u het leest, Hij vergaderd de wateren onder de hemel samen in ••n plaats hier en laat het
droge land tevoorschijn komen, als u dat leest is het alsof er ••n landmassa, ••n continent was en u
weet dat er zeven zijn vandaag. Het was alsof er ••n continent was en de zee, de oceaan, er staat
zee•n, meervoud, verschillende plaatsen overal om ••n continent.
Ga mee naar Genesis 10: Blijkbaar is de indicatie dat misschien de aarde in zijn geschapen conditie
in Gen.1 ••n continent was. U ziet mensen die proberen met een continental verschuivingen(shift) en
het verloren continent van Alanus enz. Er is misschien meer in het ••n continent idee dan dat het fout
zou zijn.
Gen.10:25 ….want in zijn dagen is de aarde verdeeld…. Er zijn veel mensen die geloven dat hier de
continenten zijn verschoven (shifted apart) enz. We zullen het er later nog over hebben maar, er is
nog meer informatie in uw Bijbel hierover, als u dacht dat dit het enige is. Maar misschien gebeurde
het zo, ik kan het niet bewijzen, maar het is een idee.
Gen.1:11,12 Let op deze uitdrukkingen: naar zijn aard…
Gen.1:24,25 … levende zielen naar zijn aard... Er is geen evolutie van welke aard dan ook hierbij
betrokken, geen ruimte voor wat voor evolutie dan ook in dit gedeelte. Ze gaan niet van het ene soort
over naar het andere, een hond wordt geen kat maar een hond brengt altijd een hond voort. Er zijn
verschillende soorten honden, wij hebben een Labrador-retriever. Die Labrador, volgens de boeken
die we over Labrador’s hebben, heeft alle klassieke eigenschappen van een Labrador, hij is
vriendelijk voor mensen, hij is kien, hij is gehoorzaam, hij wil werken en leren, hij heeft grote poten
enz. enz. En al hebben ze het ras zo gefokt, hij is een hond. U kunt fokken tot u een ons weegt maar
u kunt nooit een kat uit een hond maken of een kat uit een olifant. Begrijpt u, het is naar zijn aard,
dat is de wet van de natuur, zo heeft God het gemaakt, geen evolutie!
Gen.1:13,14 Wilt u iets weten over de dagen? In vers 2 spreekt Hij over dat de aarde woest en ledig
was, vormeloos en leeg. De eerste drie dagen schiep Hij de derde hemel en Hij schiep de tweede
hemel, het uitspansel en dan maakt Hij dat de aarde tevoorschijn komt, het droge land en de planten.
De eerste drie dagen geeft Hij vorm aan de vormeloze schepping. In de volgende drie dagen vervuld
Hij de vorm met volheid. Op de vierde dag begint Hij met dingen in de vorm te maken die Hij
schiep. Vers 2 geeft de grote lijnen (outlines) van wat later gebeurd. Hij geeft eerst de vorm (form)
daarna de volheid (fullness).
Gen.1:15,16 De zon en de maan en ook de sterren. Ook de sterren om te regeren(rule)
Deze hemellichamen zijn allemaal ontworpen in de hemel ten gunste van de aarde(benefit).
Daarom dachten mensen vroeger dat het hele universum draaide rondom de planeet aarde, omdat ze
begrepen dat God dat alles maakte ten bate van de planeet aarde. Wij weten nu dat het niet zo is door
de ruimtevaartvluchten.
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De aarde in de originele schepping was het commandocentrum voor het universum, het is de plaats
waar de commandopost, het autoriteitscentrum van de regering van God over het universum was
gelokaliseerd. Zo zal het opnieuw zijn in de toekomende eeuwen.
.
Joh.1:51,52 De context is de discussie over de koning van Isra•l, het millennium, Christus, de
Koning. In het 1000j rijk zullen zij Christus zien en de engelen komen en gaan uit Zijn
aanwezigheid, komen en gaan in hun functie en hun plichten. Uit de hemel en weer terug. Let op
sommige mensen zeggen: “Waarom staat er opklimmende en nederdalende, in plaats van
nederdalende en opklimmende…?”. De reden daarvoor is: De troon van de Heere Jezus Christus is
het commandocentrum en Hij zend ze uit, aan het werk en ze komen terug om aan Hem te
rapporteren. Hij is het ‘activiteitencentrum’, Hij is op de aarde, op de troon, regerend over het
universum! Hij is het Hoofd van de regering van het universum.
Gen.1:14 Dagen, jaren, seizoenen dat begrijpt u, maar weet u nog wat betreft deze dingen wat er
staat in Gal.4:10?
Het belang van deze dingen(significanse) en waarom er verjaardagen, Pasen, Kerst enz. al die dagen
jaren zijn, de religieuze vieringen is dat er tekenen(signs) zijn. Psalm 147 en Jesaja 40:26
Jes.40:26 Hij heeft de sterren een naam gegeven en geteld. Ps.147: 4 Hij telt de sterren, zoals in de
bank en noemt ze alle bij namen. God weet precies hoeveel er zijn en waarom ze er zijn. Het is een
fascinerende studie, laten we teruggaan naar Gen.37. Het punt van de dierenriem(zodiac) en de
namen van de sterren: Gen.37 en Psalm 19 Gen.37:9
De zon en de maan en elf sterren buigen voor Jozef. Nu, u weet dat er meer dan elf sterren zijn, de
zon is een ster. Waar hij het hier over heeft is: de zon en de maan en de elf, en hij is twaalf, er zijn
twaalf tekenen in de dierenriem daar die in details uitwerken(map out) het pad van de zon door de
hemelen, het zijn de stappen die het pad van de zon door de hemelen heen afbakenen(mark out).
Deze tekenen, in feite is de dierenriem hetgene waar hij hier naar verwijst, ze hebben een nummer en
ze hebben namen en God heeft dat tot stand gebracht toen hij ze schiep. Kortom deze tekenen staan
daar om een leer(doctrine) te communiceren en waarheid aan de mensheid.
In Rom.1:20 staat dat Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid uit de schepselen verstaan en doorzien
wordt. Deze dingen zijn objectief te zien en verkondigen leer in de schepping. Zij verwierpen Gods
openbaring aan hen.
Ps.19:1-7:2 het uitspansel, daar hebben we het over…:3 wetenschap Het idee is dat God Almachtig
de boodschap van waarheid communiceert in de tekenen van de sterren, Hij zendt Zijn getuigenis uit
vanuit de hemelen aan de mens. Hij heeft ze daar als tekenen neergezet (for signs) voor de mens om
leer en informatie te communiceren.
Ps.19:8-15 De eerste 7 verzen gaan over de schepping, daarna spreekt Hij over de Bijbel. Als God
Zijn openbaring begint op te schrijven in een Boek gaat Hij de communicatie die in de sterren lag
terugtrekken, toen God het geschreven Woord, het geŠnspireerde Woord begon te produceren werd
dŒe openbaring weggedaan, ten gunste van deze openbaring. En daarom is er nu geen nut(way) om de
sterren te lezen en de boodschappen te ontvangen want God openbaart Zich nu niet op die manier.
Hij openbaart Zichzelf door de bladzijden van een Boek, de wet van God, het geschreven Woord is
nu de boodschap en is de vervanging.
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Jes.47: Jer.10
We bekijken de dingen vanuit het gezichtspunt van de schepping en de bedoeling van deze dingen.
By the way: Toen God deze dingen terugtrok heeft de mens ze bedorven. De mens wilde niet
verliezen wat hij had en de mens bouwde een memoriaal op de aarde genoemd een sfinx, u ziet hem
in Egypte.
Hij heeft het hoofd van een vrouw en het lichaam van een leeuw, als u de dierenriem bekijkt is het
eerste teken de maagd(virgo) en de laatste is leeuw.
De eerste komst van Christus, de maagdelijke geboorte, de tweede komst, de Koning der koningen,
de leeuw van de stam van Juda. De geschiedenis van profetische leer zit daar in. Maar wij kunnen het
niet leren vandaag, sommige namen staan in het boek Job bijvoorbeeld en in Amos, sommige namen
van de dierenriem en van de sterren, maar zij hebben niet de volmaking van de openbaring.
Maar wij hebben deze openbaring die opgeschreven is, de wet des Heeren is volmaakt, Hij heeft het
volmaakt opgeschreven en Hij heeft het bewaard voor ons, die andere niet, maar deze wel.
Jer.10:2 Ziet u, de heidenen hebben de openbaring genomen en het bedorven en God zegt doet dat
niet, knoei er niet mee.
Jes.47:13 Tot Isra•l, tegen de astrologen, de sterrenaanbidders (niet de astronomen) de horoscopen
(the horriblescoop…) heeft u al eens opgemerkt hoe mensen zulke domme dingen lezen in de
tijdschriften en als u terugkijkt is er niet ••n uitgekomen. En geeft u hen een Bijbel….. Daarom heeft
God deze dingen teruggetrokken, maar de duivel heeft het opgepakt,propageert het onder de
heidenen, bederft het en bindt hen ermee.
Bedenk dat met het geschreven Woord van God de dingen veranderden. In Gen.1:13,14,15, 16 zien
we het doel, waarom ze zijn gemaakt zoals ze zijn gemaakt. Ik zou dit er ook bij willen zeggen dat er
in Openb. 21,22 een indicatie is en we hadden het er de vorige keer over dat er overeenkomst is
tussen Gen. en Openb. er is een indicatie dat we teruggaan naar die twaalfvoudige scheiding in het
universum zelf. Elk teken van de dierenriem gaat terug naar het pad van de zon zoals u het hier ziet
en naar het territorium van heerschappij(dominion) in elk van de twaalf overheden daar boven, dus
dit alles past in elkaar/bij elkaar.
Gen.1:17-20 Het begin van de vijfde dag en de eerste keer dat leven genoemd wordt in de Bijbel.
Aan het begin van de vijfde dag. R.Jordan tekent 7 dagen op het schoolbord. Zeven dagen en aan het
begin van de vijfde dag komt er leven tevoorschijn. De reden daarvan is dat in die zeven dagen
schepping de lay out is (zoals wij het nu achteraf zien) van de tweede komst van Christus. 4000 jaar
en de vijfde 1000j komt de Heere Jezus en dan komen er nog twee dagen en de tweede komst van
Christus is daar en de rust van het 1000j rijk (Hebr.4) op de 7e dag van de schepping. God werkt met
zevens in uw Bijbel en u kunt deze periode hier nemen(schoolbord), en u kunt deze twee dagen
terugvinden in Hosea 6 en in de profetie•n en zij werken samen. Als u door Gen.1 heengaat begint u
de lay out te zien voor alles wat volgt. De focus in Gen.1 is gericht op de aarde, de lay out voor het
aardse programma begint hier, u herkent het misschien nog niet maar als u wederkomt en u kijkt
terug ziet u hoe God deze dingen uitwerkt.
Gen.1:21-25 De walvis is de enige soort(genus) die zo genoemd wordt, een naam krijgt, over de rest
wordt algemeen gesproken. Ik weet niet waarom dat is behalve in Mat.12:40 waar Jona 3 dagen en
drie nachten in de buik van de walvis is. En er is een ‘walvisstrijd’ of het nu een walvis was of niet.
www.Bijbel.nl

28

Het boek Genesis
Mozes schreef walvis bij de schepping en als we dan lezen dat God een grote vis beschikte voor Jona
(Jona 1:17) en we lezen in Mat.12:40 dat het een walvis was dan hoeft men daar toch geen moeite
mee te hebben, want het is de enige die Hij noemde toen Hij ze schiep. Het was een walvis. Opnieuw
Gen.1:24,25 geen evolutie, naar hun aard! No room for it at all.
Als u de Bijbel vergelijkt met evolutie komt u tot de conclusie dat een zo hardnekkige theorie die
200 jaar bestaat dan weet dat er een bovennatuurlijke kracht achterzit.
Als u de boeken van de scheppingswetenschappers en al die boeken vernietigen de evolutietheorie,
zo doen een fantastische job, en de evolutietheorie ‘overleeft’ dat dan weet u dat er een
bovennatuurlijke kracht achter zit, niet God, u weet wie het is…
Evolutie was Darwin’s religieuze overtuiging en de fanatiekelingen die het propageren hebben niet
meer respect voor feiten en waarheden dan de Spaanse inquisitie.
Een Spaanse inquisiteur op ketterjacht.
Evolutie is geen wetenschappelijke theorie mensen, het is een religieuze overtuiging die een mens
door geloof moet accepteren ten opzichte van 10.000 bewijzen dat hij het bij het verkeerde eind heeft
en misleidt. U moet het geloven.
Gen.1:26,27 Dit brengt ons tot de kroon van de schepping, alles is geschapen en nu zegt God: Laat
ons (indicatie van de drie-eenheid) mensen naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…Wel dat is de
schepping van de mens, het is een beschrijving van wanneer de mens is geschapen. En als u in
hoofdstuk 2 komt ziet u een beschrijving van hoe de mens is geschapen.Men zegt dat er een
tegenstrijdigheid is tussen hoofdstuk 1 en 2 omdat in hoofdstuk 1 de mens aan het eind van de
scheppingsweek komt en hoofdstuk 2 begint met de mens.Maar u kunt wel begrijpen dat in
hoofdstuk 1 komt de mens als de kroon, de kroon van de schepping, als het hoofd van de schepping.
(Er loopt een wekker af..)
In hoofdstuk 2 komt hij aan het begin omdat hij het beginpunt is van de menselijke geschiedenis en
de oprichting(establishment) van het ras. In hoofdstuk kijkt u naar de relatie van de mens niet tov.de
schepping maar tov. God, en tov. Gods doel en Gods activiteit met de mens. ••n goede reden
waarom God in hoofdstuk 1 met de mens tot het eind wacht is dat hij God niet zou vragen wat Hij
aan het doen was, het was Gods plan, en werk en de mens is de laatste zodat hij nooit kon zeggen dat
hij God hielp met wat God deed. Maar als bij hoofdstuk 2 komt ziet u de bijzondere manier en
aandacht van God als Hij de mens schept.
In Gen.1:27 hier ziet u de gebeurtenis, man en vrouw worden samen genoemd. In Gen.2 ziet u dat
Adam wordt geschapen en dat Eva in Adam was en dat God Eva uit Adam nam en u ziet waarom
deze dingen gebeurden en de volgende keer zullen we hier mee verder gaan. Er is dus geen reden
voor tegenstelling hier. In Gen.1 ziet u de mens als de kroon, als het hoofd van de schepping en u
ziet God opdracht voor hem. In Gen.2 ziet u het begin, het startpunt van de menselijke geschiedenis
en de inzettingen die God heeft opgericht om de menselijke geschiedenis te doen voortduren.
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