5

 

Inhoudsopgave
Woord vooraf
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia

01_OT.indb 5

6
11
104
182
239
316
383
428
471
478
536
584
636
689
742
807
827
854
869
933
1108
1165
1182
1193
1306
1412
1425
1516
1544
1563
1571
1586
1589
1594
1605
1611
1617
1623
1628

Maleachi
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

1648
1657
1719
1764
1833
1885
1946
1975
2003
2022
2033
2044
2052
2060
2068
2073
2082
2089
2094
2097
2121
2130
2140
2146
2155
2158
2161
2164

Sleutelwoorden
Doe-opdrachten
Leeslijnen
Lijst met medewerkers
Verantwoording
Ruimte voor aantekeningen

2198
2234
2285
2292
2294
2296

01-08-18 09:48

6

 
Woord vooraf

‘Luister, Israël! De heere, onze God, de heere is één!’ Die woorden uit Deuteronomium 6 kennen we als de Joodse geloofsbelijdenis. Israël moet luisteren.
Maar Israël niet alleen. God heeft door het volk van Israël heen ook de heidenvolken op het oog. Hij heeft Zijn Geest uitgestort op alle vlees: jongeren zullen
gezichten zien en ouderen zullen dromen dromen. En de kinderen? ‘Laat ze tot
Mij komen’, zegt Jezus, ‘want voor hen is het Koninkrijk der hemelen’ (Mark.
10:13-16). Jezus legt ze de handen op en zegent ze. Daarom moeten we het
vervolg van de Joodse geloofsbelijdenis uiterst serieus nemen. Volken buiten
Israël, luister dus ook, ouders: ‘U zult de heere, uw God, liefhebben met heel
uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die Ik u heden
gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat’
(Deut.6:5-7).
Kinderen inwijden in de heilsgeheimen van God is dus een bijbelse opdracht.
Vandaar deze uitgave. Velen zullen het gesprek met hun kinderen al voeren over
de grote werken van God. Er zijn er echter ook die dat moeilijk vinden. Ze lezen
wel uit de Bijbel, of soms bij voorkeur uit een dagboek, maar spreken er verder
niet of nauwelijks over door. Of een drukke agenda speelt ons parten (geen tijd,
snel eindigen), of onze onmacht: ‘Wat moet ik zeggen? Hoe ga ik het gesprek
met ze aan? Begrijp ik zelf eigenlijk wel wat de heere te zeggen heeft?’ Met
deze Gespreksbijbel willen we u wat aanreiken om handen en voeten te geven
aan bovengenoemde bijbelse opdracht, om uw kinderen (we richten ons op de
leeftijd 7-12 jaar) te brengen aan de voeten van Jezus. Daarbij denken we in eerste instantie aan het gezin (de momenten aan tafel of wanneer de kinderen naar
bed worden gebracht). Ook valt te denken aan andere opvoedkundige situaties
(zoals op school of binnen de kerkelijke gemeente). De Gespreksbijbel wil een
handvat bieden om het geloofsgesprek te voeren.
Allereerst is de complete tekst van de Herziene Statenvertaling opgenomen.
Daarin willen we ons onderscheiden van een kinderbijbel. We hebben dus geen
keuzes gemaakt in dat wat er gelezen wordt, nee, heel de Bijbel wordt gelezen.
Het is ons verlangen dat kinderen vertrouwd raken met de letterlijke bijbeltekst,
dat ze die woorden hun leven lang met zich meedragen. Wie deze bijbel naast
een andere HSV-uitgave legt, merkt dat we meer tussenkopjes hebben geplaatst.
We willen daarmee de drempel om de Bijbel toe te passen verlagen.
Ieder bijbelboek begint met een paginagrote illustratie. Hopelijk nodigt deze uit
om te lezen. Een of twee details uit die illustratie keren terug in het bijbelboek
en nodigen uit om met de kinderen terug te bladeren, het detail in de plaat op te
zoeken en daarbij te wijzen op de hoofdlijn van het bijbelboek.
Bij ieder bijbelhoofdstuk zijn drie stukjes tekst ingevoegd: een leesprikkel, een
gesprek en een stukje uitleg. De leesprikkel staat aan het begin van het hoofdstuk. De vraag of opmerking wil de belangstelling wekken om goed te lezen en
te luisteren. In het gesprek wordt een aantal vragen gesteld. Deze zijn bedoeld
om over het gelezen gedeelte met de kinderen in gesprek te komen, zowel op
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verstandelijk als op gevoelsniveau. In het stukje uitleg wordt er één facet uitgelicht. Het licht valt dan op iets wat nog extra uitleg nodig heeft of gewoon leuk
is om te weten.
In de tekst zijn symbooltjes opgenomen waaraan je de rubriek meteen herkent:
• De LEESPRIKKEL is te herkennen aan
• Het GESPREK is te herkennen aan
• De UITLEG is te herkennen aan
Verder zijn er tal van foto’s toegevoegd die de tekst verduidelijken. Achter in de
Gespreksbijbel hebben we een aantal leeslijnen uitgezet. Zij geven de richting
aan wanneer je de Bijbel op een bepaalde manier wilt doorlezen (heilshistorische
verhalen, poëzie, profetie en apocalyptiek).
Eveneens achterin is een lijst met sleutelwoorden opgenomen. Bepaalde woorden laten zich niet gemakkelijk vertalen, denk aan woorden als ‘zonde’, ‘genade’
en ‘eeuwigheid’. We hebben ze daarom bewust laten staan, ze moeten ook horen
bij het vocabulaire van 7-12-jarige. De sleutelwoordenlijst geeft dus meer inzicht
in deze woorden en plaatst ze ook in hun schriftuurlijke context. Ten slotte
hebben we, mede met het oog op de doeners, doe-opdrachten opgenomen. Ook
deze zijn te vinden achter in de uitgave. Gemiddeld een keer per zeven hoofdstukken komt zo’n opdracht voor, zodat je er met enige regelmaat vanuit de
bijbellezing een speelse verwerking bij kunt pakken.
‘Luister Israël … laat de kinderen tot Mij komen’. Dat vraagt allereerst om
ouders en opvoeders die de grote daden van God persoonlijk hebben gezien.
Dan hebben ze wat te vertellen als de kinderen vragen: ‘Pap, mam, wat is dat, wat
betekent dat?’ Zoals in Jozua 4: kinderen die wijzen naar die twaalf opgestapelde
stenen. Ouders vertelden dan wat ze wisten met hun verstand uit wat ze overgeleverd was, maar ook wat ze persoonlijk met God hadden beleefd. Zo zie ik dat
gesprek aan tafel voor me. Het is ons gebed dat de Heere het zegent! Ik denk
aan de woorden van Psalm 115 (berijmd): ‘Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij
of groot, wordt van dat heil, die weldaden, deelgenoot!’
Dank aan allen die aan deze bijbel hebben meegewerkt: in het maken van plannen, in het schrijven, in het corrigeren, in het verwerken! Bovenal dank aan de
God van hemel en aarde, aan Hem die de kinderen tot zich roept!
ds. Ewout van den Noort,
hoofdredacteur
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Het oude
Testament
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GENESIS
En God schiep de grote
zeedieren en alle krioelende
levende wezens waarvan
het water wemelt, naar hun
soort, en alle gevleugelde
vogels naar hun soort. En
God zag dat het goed was
(Genesis 1:21).
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genesis 1
De schepping. De eerste dag
God staat aan het begin
God schept hemel en aarde. In het
begin is het woest en leeg op de aarde:
volkomen donker, overal water. Zou jij op zo’n
plek willen wonen? Gelukkig is God er al wel!

1

In het begin schiep God de hemel en de
aarde.
2
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis
lag over de watervloed; en de Geest van God
zweefde boven het water.
3
En God zei: Laat er licht zijn! En er was
licht.
4
En God zag het licht dat het goed was; en
God maakte scheiding tussen het licht en de
duisternis.
5
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.
a

De tweede dag
En God zei: Laat er een gewelf zijn in het
midden van het water, en laat dat scheiding
maken tussen water en water!
7
En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat c onder het gewelf is,
en het water dat d boven het gewelf is. En het
was zo.
8
En God noemde het gewelf hemel. Toen
was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.
6 b

De derde dag
En God zei: e Laat het water dat onder de
hemel is, in één plaats samenvloeien en laat
het droge zichtbaar worden! En het was zo.
10
En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en
God zag dat het goed was.
11
En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen,
die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun
zaad is op de aarde! En het was zo.
12
En de aarde bracht groen voort,
9
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zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen
die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar
hun soort. En God zag dat het goed was.
13
Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de derde dag.

Het droge zichtbaar (Genesis 1:9)

De vierde dag
En God zei: f Laten er lichten zijn aan het
hemelgewelf om scheiding te maken tussen
de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van
dagen en jaren!
14

Een dag rust
Genesis betekent: oorsprong, het
punt waar iets begint. Bij God begint
het! Hij staat aan het begin van alles! De
schepping begint met God (1:1) en eindigt
ook met God (2:3). Op de zevende dag rust
God van het werk. Niet omdat Hij moe is van al
het werk, maar omdat Hij wil dat wij een dag
hebben om te kunnen genieten van Zijn
schepping. Een dag waarop we onze Schepper

a
Job 38:4; Ps. 33:6; 89:12; 136:5; Hand. 14:15; 17:24; Hebr.
11:3 bPs. 33:6; 104:2; 136:5; Spr. 8:28; Jes. 42:5; Jer. 10:12;
51:15 cPs. 33:7; 136:6; Spr. 8:24 dPs. 148:4 eJob 26:10; 38:8; Ps.
24:2; 33:7; 136:6 fPs. 136:7
(1:5) Toen … geweest - Letterlijk: En het werd avond en het werd
morgen; zie ook de verzen 8, 13, 19, 23 en 31.
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genesis 1

Schepping
#Alles is door God gemaakt. We noemen dat de schepping. Scheppen is van niets iets maken. Er
was niets, maar God spreekt en het is er. De schepping was volmaakt goed.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. (Genesis 1:31)
In het begin schept God de hemel en de aarde. Als laatste schept Hij de mens. Nadat er zes keer ‘het was
goed’ staat, staat er nu ‘het was zeer goed’. De mens is geschapen naar Gods beeld: hij lijkt op God. De
mens is geschapen om te leven tot Gods eer.
mogen danken voor alles wat Hij gemaakt
heeft. Hij gebiedt het ons zelfs in het vierde
gebod: Exodus 20:8-11.
En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het
was zo.
16
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.
17
En God plaatste ze aan het hemelgewelf
om licht te geven op de aarde,
18
om de dag en de nacht te beheersen en om
scheiding te maken tussen het licht en de
duisternis. En God zag dat het goed was.
19
Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de vierde dag.
15 a

naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende
dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn
soort! En het was zo.
25
En God maakte de wilde dieren van de
aarde naar hun soort, het vee naar hun soort,
en alle kruipende dieren van de aardbodem
naar hun soort. En God zag dat het goed
was.
26
En God zei: Laten Wij mensen maken
naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten
zij heersen over de vissen van de zee, over de
vogels in de lucht, over het vee, over heel de
aarde en over al de kruipende dieren die over
de aarde kruipen!
27
En God schiep de mens c naar Zijn beeld;
naar het beeld van God schiep Hij hem;
d
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
God schept de mens
God schept de aarde. Het wordt een
fijne plek om te leven en te wonen.
In die prachtige schepping plaatst God de
mens, geschapen om Hem te eren. De mens is
Gods kroonjuweel, het mooiste wat Hij
geschapen heeft. Voor de mens heeft Hij heel
de schepping klaargemaakt. Het is God om jou
te doen! Wat vind je daarvan? Jij, uitgekozen
om God te eren? Waar kun jij je over
verwonderen als je naar de natuur kijkt? God
hoeft alleen maar te spreken én het is er. Loof
deze Schepper, daar ben je voor gemaakt!

De vijfde dag
En God zei: Laat het water wemelen van
wemelende levende wezens; en laten er vogels
boven de aarde vliegen, langs het
hemelgewelf!
21
En God schiep de grote zeedieren en alle
krioelende levende wezens waarvan het water
wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde
vogels naar hun soort. En God zag dat het
goed was.
22
En God zegende ze en zei: b Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de
zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de
aarde!
23
Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de vijfde dag.
20

De zesde dag
24
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En God zei: Laat de aarde levende wezens

En God zegende hen en God zei tegen
hen: e Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul
28

Deut. 4:19; Jer. 31:35 bGen. 8:17 cGen. 5:1; 9:6; 1 Kor. 11:7;
Efez. 4:24; Kol. 3:10 dMatt. 19:4 eGen. 8:17; 9:1,2,7
a
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genesis 1 - 2

Ziel
#Je weet wat je lichaam is. Maar je hebt ook een ziel. Je ziel is dat wat binnen in je is. Samen
vormen ‘ziel’ en ‘lichaam’ een mens.
Toen vormde de heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn
neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Genesis 2:7)
Eerst maakt God het lichaam van de mens. Dan blaast Hij in de neusgaten en de mens gaat leven. God
geeft de mens een ziel.
de aarde en onderwerp haar, en heers over
de vissen van de zee, over de vogels in de
lucht en over al de dieren die over de aarde
kruipen!
29
En God zei: Zie a Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle
bomen waaraan zaaddragende boomvruchten
zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
30 b
Maar aan al de dieren van de aarde, aan
alle vogels in de lucht en aan al wat over de
aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het
groene gewas tot voedsel gegeven. En het was
zo.
31
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie,
c
het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde
dag.

De zevende dag

2

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en
heel hun legermacht.
2 d
Toen God op de zevende dag Zijn werk,
dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij
op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij
gemaakt had.
3
En God zegende de zevende dag en heiligde
die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk,
dat God schiep door het te maken.

De schepping van Adam
Lijken op God
Toen God de mens schiep, leek de mens
op God (geschapen naar Zijn beeld). De
zonde heeft dat prachtige beeld aan stukken
gegooid, maar gelukkig lijken we nog een
beetje op Hem. Waarin lijken mensen nog een
beetje op God?
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Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam,* toen zij geschapen werden. Op de
dag dat de heere God aarde en hemel maakte –
5
er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de heere God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens
om de aardbodem te bewerken,
6
maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –
7
toen vormde de heere God de mens uit
e
het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens f tot
een levend wezen.
4

De hof van Eden
Ook plantte de heere God een hof in
Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de
mens, die Hij gevormd had.
9
En de heere God liet allerlei bomen uit de
aardbodem opkomen, begerenswaardig om te
zien en goed om van te eten; ook g de boom
des levens, in het midden van de hof, en de
boom van de kennis van goed en kwaad.
10
Een rivier kwam voort uit Eden om de hof
te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en
vormde vier hoofdstromen.
11
De naam van de eerste rivier is Pison; die is
het die rond heel het land van Havila stroomt,
waar het goud is.
8

a
Gen. 9:3; Ps. 104:14,15 bPs. 104:14 cDeut. 32:4; Mark. 7:37 dEx.
20:11; 31:17; Deut. 5:14; Hebr. 4:4 e1 Kor. 15:47 f1 Kor. 15:45
g
Openb. 2:7
(2:4) Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam
- Letterlijk: Dit zijn de afstammelingen van de hemel en de aarde.
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15
En het goud van dit land is goed; ook is er
balsemhars en de edelsteen onyx.
13
En de naam van de tweede rivier is Gihon;
die is het die rond heel het land Cusj stroomt.
14
En de naam van de derde rivier is Tigris;
die loopt ten oosten van Assur. En de vierde
rivier is de Eufraat.
15
De heere God nam de mens, en zette hem
in de hof van Eden om die te bewerken en te
onderhouden.
12

Samen als man en mannin
God merkt dat Adam zich alleen voelt.
Hij stelt Zelf voor om voor de mens
‘een hulp te maken’. Hiermee wordt bedoeld:
‘een gelijke’. Iemand die hem aanvult en zijn
maatje kan zijn, zodat ze samen kunnen
genieten en zorgen voor de schepping. Adam
is blij en geeft aan de vrouw de naam ‘mannin’
(uit de man genomen). Hij is de ‘man’ en zij
de ‘mannin’. Deze woorden horen bij elkaar. Ze
geven een verbondenheid aan. Zo horen Adam
en Eva bij elkaar!
En de heere God gebood de mens: Van
alle bomen van de hof mag u vrij eten,
17
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 - 3
nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22
En de heere God bouwde de rib die Hij
a
uit Adam genomen had, tot een vrouw en
Hij bracht haar bij Adam.
23
Toen zei Adam:
Deze is ditmaal
b
been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin* genoemd worden,
want uit de man
is zij genomen.
Gods opdracht aan mensen
Jij weet vast wel hoe de eerste mens
heette? God maakt deze mens met
heel veel zorg en liefde. Lees vers 7 nog maar
een keer. Hoe maakte God de mens? Omdat
wij mensen nog een beetje op God lijken,
kunnen (moeten) wij Hem ook helpen. God
geeft ons de zorg voor Zijn schepping. Er
worden hiervoor twee woorden genoemd:
‘bewerken’ en ‘onderhouden’. Hoe zou je dat
kunnen doen? Denk maar aan een boer, een
imker of een boswachter. Maar ook als jij je
kauwgom in de prullenbak gooit (en niet in de
bosjes), zorg je voor de schepping van God!

16

Niet alleen
Ook zei de heere God: Het is niet goed
dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor
hem maken als iemand tegenover hem.
19
De heere God vormde uit de aardbodem
alle dieren van het veld en alle vogels in de
lucht, en bracht die bij Adam* om te zien hoe
hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend
wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.
20
Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan
de vogels in de lucht en aan alle dieren van het
veld; maar voor de mens vond hij geen hulp
als iemand tegenover hem.
21
Toen liet de heere God een diepe slaap op
Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij
18
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Daarom zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; d en zij zullen tot één vlees zijn.
25
En zij waren beiden e naakt, Adam en zijn
vrouw, maar zij schaamden zich niet.
24 c

De zondeval
Stukgaan
Heb jij weleens iets doms gedaan,
waardoor er iets stuk is gegaan?

1 Kor. 11:8 bMal. 2:14; Efez. 5:30,31 cMatt. 19:5; Mark. 10:7;
Efez. 5:31 d1 Kor. 6:16; Efez. 5:28,29 eGen. 3:7
(2:19) Adam - Volgens Griekse vertaling; Hebreeuws: de mens;
dit geldt voor meerdere tekstplaatsen in de hoofdstukken 2, 3 en
4. (2:23) mannin - Of: vrouw; het Hebreeuwse ʻishaʼ (vrouw) lijkt
op ʻishʼ (man).

a
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genesis 3
Bijvoorbeeld een fijne vriendschap? Dan kun
je daar heel verdrietig over zijn. Wat gaat er in
dit hoofdstuk stuk?

3

De slang nu was de listigste onder alle
dieren van het veld, die de heere God
gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het
echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet
eten van alle bomen in de hof?
2
En de vrouw zei tegen de slang: Van de
vrucht van de bomen in de hof mogen wij
eten,
3
maar van de vrucht van de boom die in het
midden van de hof staat, heeft God gezegd: U
mag daarvan niet eten en hem niet aanraken,
anders sterft u.
4
Toen zei de slang a tegen de vrouw: U zult
zeker niet sterven.
5
Maar b God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en
dat u als God zult zijn, goed en kwaad
kennend.
6
En de vrouw zag dat die boom goed was om
ervan te eten en dat hij een lust was voor het
oog, ja, een boom die begerenswaardig was
om er verstandig door te worden; en zij nam
van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan
haar man, die bij haar was, c en hij at ervan.
7
Toen werden de ogen van beiden geopend
en zij merkten dat zij d naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor
zichzelf schorten.

God zoekt Adam op
En zij hoorden de stem van de heere God,
Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag.* Toen verborgen Adam en zijn
vrouw zich voor het aangezicht van de heere
God te midden van de bomen in de hof.
8

Vloek en belofte
In vers 14-19 staan heftige woorden:
vervloekt, vijandschap, moeite, pijn,
heersen, zwoegen, dorens en distels, zweet en
dat de mens (aan het eind van zijn leven) weer
stof zal worden. Zo ziet het leven eruit ná de
zondeval van de mensen. Door ons is de hele
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aarde vervloekt (v. 17). Maar er staat ook: ‘met
zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van
uw leven’. Daar klinkt een belofte in door! Het
zal héél hard werken zijn, maar er zal wél eten
zijn! God houdt de hele schepping in Zijn
hand.
En de heere God riep Adam en zei tegen
hem: Waar bent u?
10
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en
ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom
verborg ik mij.
11
En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt
bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan
Ik u geboden had daar niet van te eten?
12
Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij
mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.
13
En de heere God zei tegen de vrouw: Wat
hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: e De
slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan
gegeten.
9

De straf
14

Toen zei de heere God tegen de slang:

Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het
veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al
de dagen van uw leven.
15
En Ik zal f vijandschap teweegbrengen
tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
g
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.
16
Tegen de vrouw zei Hij:
Ik zal uw moeite in uw zwangerschap* zeer
groot maken;
met pijn zult u kinderen baren.
a
2 Kor. 11:3 bJoh. 8:44 cRom. 5:12,14,15 enz.; 1 Tim. 2:14 dGen.
2:25 eOpenb. 12:13 fMatt. 4:1 gKol. 2:15
(3:8) de wind in de namiddag - Letterlijk: de wind van de dag.
(3:16) uw moeite in uw zwangerschap - Letterlijk: uw zwoegen
en uw zwangerschap.
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genesis 3 - 4

Dood
#In het paradijs was de dood er niet. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Alle
mensen zullen een keer sterven. Er is ook een eeuwige dood: alle mensen die niet in Jezus
geloven, zullen voor eeuwig sterven. In de hemel zal de dood er niet meer zijn.
En het gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde.
(Genesis 4:8)
We lezen hier over de eerste moord in de Bijbel. Zo erg is de zonde, dat Kaïn zelfs zijn broer doodslaat.
Naar uw man zal uw begeerte uitgaan,
a
maar hij zal over u heersen.
17
En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van
die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden
had: U mag daarvan niet eten,

om de weg naar de boom des levens te
bewaken.
Zondeval en gebrokenheid
Dit hoofdstuk gaat over de zondeval
van de mens. Weet jij wat hiermee
wordt bedoeld? Adam en Eva zijn
ongehoorzaam aan God. Wat doen zij?
Hierdoor komt er ‘gebrokenheid’ in onze
wereld. In dit woord zit het woordje ‘gebroken’,
dat komt van ‘breken’. Als iets breekt, gaat het
stuk. Ook de schepping, die God nog ‘zeer
goed’ noemde in Genesis 1:31, gaat stuk. Heb
je zo weleens naar de aarde (de bomen, de
dieren) gekeken? Waaraan zie je nog meer dat
de schepping gebroken (stuk) is? Wat maakt
jou verdrietig als je naar de gebrokenheid van
Gods schepping kijkt?

is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
18
dorens en distels zal hij voor u laten
opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.
19
In het zweet van uw gezicht zult u brood
eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat
u daaruit genomen bent;
want stof bent u
en u zult tot stof terugkeren.

Weg uit de hof
En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva,*
omdat zij moeder van alle levenden is.
21
En de heere God maakte voor Adam en
voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde
hen daarmee.
22
Toen zei de heere God: Zie, de mens is
geworden als één van Ons, omdat hij goed en
kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet
uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
23
Daarom zond de heere God hem weg uit
de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24
Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten
van de hof van Eden de cherubs met een
vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog,*

KaIn en Abel

20
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Kaïn en Abel
Kaïn en Abel zijn twee broers. Ze
brengen allebei een offer tot God. Hoe
reageert Kaïn op de stem van God? Wat doet
hij? Hoe gaat zijn leven verder?

4

En Adam had gemeenschap met Eva,*
zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde

1 Kor. 14:34; 1 Tim. 2:11,12; Tit. 2:5; 1 Petr. 3:6
(3:20) Eva betekent: leven. (3:24) een vlammend zwaard, dat
heen en weer bewoog - Letterlijk: en de vlam van het
wentelende zwaard. (4:1) had gemeenschap met Eva
- Letterlijk: hij kende Eva; zie ook de verzen 17 en 25.
a
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genesis 4
Kaïn,* en zei: Ik heb een man van de heere
gekregen!
2
En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel
werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem.

Kleinvee (Genesis 4:2)

En het gebeurde na verloop van dagen dat
Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan
de heere een offer bracht.
4
Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. a De
heere nu sloeg acht op Abel en op zijn
offer,
5
maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen
acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet
hij zijn hoofd* zakken.
6
En de heere zei tegen Kaïn: Waarom bent
u in woede ontstoken en waarom heeft u uw
hoofd laten zakken?
7
Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw
hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat
zijn begeerte uit, maar ú moet over hem
heersen.
8
En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het
gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn
zijn broer Abel aanviel b en hem doodde.
3

KaIn gestraft en beschermd
En de heere zei tegen Kaïn: Waar is Abel,
uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik
de hoeder van mijn broer?
10
En Hij zei: Wat hebt u gedaan! c Er is een
stem van het bloed van uw broer, dat van de
aardbodem tot Mij roept.
11
Nu dan, u bent vervloekt, weg van de
9
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aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan
om het bloed van uw broer uit uw hand op te
nemen.
12
Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn
volle opbrengst niet meer geven; d u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.
13
En Kaïn zei tegen de heere: Mijn misdaad
is te groot om vergeven te worden.*
14
Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw
aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; e en het zal zo zijn dat
al wie mij tegenkomt, mij zal doden.
15
Maar de heere zei tegen hem: Daarom zal
al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken
worden! En de heere merkte Kaïn met een
teken, zodat niemand die hem tegenkwam,
hem zou doden.
16
Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van
de heere; en hij woonde in het land Nod,*
ten oosten van Eden.

Kinderen van KaIn
God wijst de weg terug
Meteen na het brengen van het offer
wijst God Kaïn op het gevaar van zijn
woede (v. 6-7), en dat hij, mét Gods hulp, nog
kan vechten tegen de macht van de zonde.
God wijst de weg terug! Dat geldt voor Kaïn,
maar dat geldt ook voor jou. Als je berouw en
spijt hebt én luistert naar Gods woorden, is er
hoop tegen de zonde. Met deze hoop eindigt
dit hoofdstuk. Na alle haat en ellende begint
het volk de Naam van de heere aan te roepen.
En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw,
en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn
was een stad aan het bouwen, en hij noemde
de naam van die stad naar de naam van zijn
zoon, Henoch.
17

Hebr. 11:4 bMatt. 23:35; 1 Joh. 3:12; Judas vs. 11 cHebr. 12:24
Spr. 28:17 eJob 15:20,21 enz.
(4:1) Kaïn betekent: gekregen. (4:5) Letterlijk: gezicht, zie ook
vers 6. (4:13) Mijn misdaad … te worden - Of: mijn schuld is te
groot om te dragen. (4:16) Nod betekent: dwalen.
a

d
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19
En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte
Lamech.
19
Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen;
de naam van de ene was Ada, en de naam van
de andere Zilla.
20
Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie
tenten bewonen en vee houden.
21
En de naam van zijn broer was Jubal. Deze
werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.
22
Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid,
vader van alle koper- en ijzerbewerkers; en de
zuster van Tubal Kaïn was Naëma.
23
En Lamech zei tegen zijn vrouwen:
18

Ada en Zilla, luister naar mijn stem,
vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden
aan:
Voorzeker! Ik doodde een man om mijn
wond
en een jongen om mijn striem!
24
Want Kaïn wordt a zevenvoudig gewroken,
maar Lamech zeventig maal zevenmaal.

Seth
En Adam had opnieuw gemeenschap met
zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf
hem de naam Seth.* Want, zei ze, God heeft
mij ander nageslacht gegeven* in de plaats
van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.
26
En ook bij Seth werd een zoon geboren, en
hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men
de Naam van de heere aan te roepen.
25

De macht van de zonde
Misschien schrok je er wel van dat
Kaïn zomaar zijn eigen broer
doodsloeg? Dat is ook heel erg! Maar Kaïn is
zo blind van woede dat hij niet meer wíl
luisteren naar God. Hij zoekt zijn broer Abel op
en doodt hem. Wat vind jij daarvan? Je ziet in
dit gedeelte heel duidelijk hoe sterk de macht
van de zonde is. Dat je écht moet vechten
tegen de zonde. Hoe kun je tegen de zonde
vechten, denk jij? Kun je het dan ook winnen?
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genesis 4 - 5
De stamboom van Adam
De oudste man
Pak de Bijbel erbij en zoek in dit
hoofdstuk op wie de oudste man is. Hoe
oud is hij geworden? Wat is zijn naam?

5

Dit is het boek van de afstammelingen
van Adam. Op de dag dat God Adam
schiep, maakte Hij hem b naar de gelijkenis
van God.
2 c
Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en
Hij zegende hen en gaf hun de naam mens,
op de dag dat ze geschapen werden.
3
Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld;
en hij gaf hem de naam Seth.
4
Adams dagen waren, d nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte
zonen en dochters.
5
Al de dagen dat Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.

Van Seth tot Jered
Seth leefde honderdvijf jaar, e en verwekte
Enos.
7
En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had,
achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen
en dochters.
8
Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.
9
Enos leefde negentig jaar, en verwekte
f
Kenan.
10
En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt
had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte
zonen en dochters.
11
Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf.
12
Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte
Mahalaleël.
13
En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
6

Vers 15 bGen. 1:26; 9:6; 1 Kor. 11:7 cGen. 1:26; Matt. 19:4;
Mark. 10:6 d1 Kron. 1:1 eGen. 4:26 f1 Kron. 1:2
(4:25) Seth betekent: zetting. (4:25) gegeven - Letterlijk: gezet.
a
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genesis 5 - 6
Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf.
15
Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered.
16
En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
17
Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf.
18
Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en
verwekte a Henoch.
19
En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt
had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen
en dochters.
20
Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.
14

Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf.
28
Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar,
en verwekte een zoon.
29
En hij gaf hem de naam Noach,* en zei:
Deze zal ons troosten over ons werk en over
het zwoegen van onze handen, vanwege de
aardbodem, die door de heere vervloekt is.
30
En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en
hij verwekte zonen en dochters.
31
Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.
32
Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth.
27

Geboren en gestorven
Vind jij iemand van 100 jaar oud?
Vast wel! In dit hoofdstuk lees je
over nog véél hogere leeftijden. Adam werd
930 jaar oud en Jered werd 962 jaar oud …
Kun jij het je voorstellen dat je zo’n oude opa
hebt? Hoe zou het kunnen dat de mensen
toen zo oud werden? Is het echt belangrijk om
te weten hoe dit komt? De Bijbel wil vooral
duidelijk maken dat deze mensen écht
hebben bestaan. Daarom staat er dat ze zijn
geboren én dat ze zijn gestorven. Net zoals elk
mens.

Van Henoch tot Noach
Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22
En Henoch c wandelde met God, nadat hij
Methusalach verwekt had, driehonderd jaar;
en hij verwekte zonen en dochters.
23
Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24
Henoch wandelde met God, en hij was niet
meer, d want God nam hem weg.
21 b

Henoch
Bij één man in dit hoofdstuk staat niet
dat hij gestorven is: Henoch. Er staan
over hem twee heel opvallende dingen
geschreven. Allereerst: ‘Henoch wandelde met
God’ (v. 22 en 24). Als je met iemand wandelt,
duidt dit op een hechte vriendschap. Zo leefde
Henoch heel dicht bij God. Het tweede: er
staat nergens dat hij gestorven is (zie v. 24).
Misschien was de relatie tussen Henoch en
God wel zo hecht, zo intiem, dat Henoch aan
het eind van zijn leven samen met God de
hemel binnenwandelde!
Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.
26
En Methusalach leefde, nadat hij Lamech
verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig
jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
25
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Aankondiging van de zondvloed
Berouw
Lees vers 5-7 eens heel aandachtig door.
Wat roept dit voor gevoel bij je op?

6

En het gebeurde, toen de mensen zich
op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren
werden,
2
dat Gods zonen de dochters van de mensen
zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich
1 Kron. 1:3 bJudas vs. 14 cHebr. 11:5 d2 Kon. 2:11; Hebr. 11:5
(5:29) Noach - Er is een woordspel tussen de naam Noach ‘rust’
en het Hebreeuwse woord voor ‘troosten’.
a
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21
vrouwen uit allen die zij uitgekozen
hadden.
3
Toen zei de heere: Mijn Geest zal niet voor
eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij
vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
4
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de
dochters van de mensen waren gekomen en
die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van
naam.
5
En de heere zag dat de slechtheid van de
mens op de aarde groot was, en dat a al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen
maar slecht waren.
6
Toen kreeg de heere er berouw over dat
Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het
bedroefde Hem in Zijn hart.
7
En de heere zei: Ik zal de mens, die Ik
geschapen heb, van de aardbodem verdelgen,
van de mens tot het vee, tot de kruipende
dieren en tot de vogels in de lucht toe, want
Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt
heb.
8
Maar Noach vond genade in de ogen van de
heere.

onder zijn tijdgenoten. b Noach wandelde
met God.
10
En Noach verwekte drie zonen: Sem,
Cham en Jafeth.
11
Maar de aarde was verdorven voor Gods
aangezicht en de aarde was vol met geweld.
12
Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel* op de aarde.
13
Daarom zei God tegen Noach: Het einde
van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met
geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te
gronde richten.
14
Maak voor uzelf een ark van goferhout. In
vakken ingedeeld moet u deze ark maken en
hem vanbinnen en vanbuiten met pek
bestrijken.
15
Zo moet u hem maken: driehonderd el
moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn
breedte en dertig el zijn hoogte.
16
U moet een lichtopening in de ark maken,
en de ark afwerken tot op een el van boven; en
de deur van de ark moet u aan de zijkant
plaatsen. U moet er een onderste, een tweede
en een derde verdieping in maken.

Opdracht tot de bouw van de ark

En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest
geven.
18
Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en
c
u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw
en de vrouwen van uw zonen met u.
19
En u moet van al wat leeft, van alle vlees,
twee van elk in de ark laten komen om ze met
u in leven te houden: een mannetje en een
vrouwtje moeten het zijn.

De ark
De maten van de ark (v. 15) zijn
omgerekend: 140 m lang, 23 m
breed en 14 m hoog. Meet dit met stoepkrijt
buiten maar eens uit! In Nederland heeft
iemand de ark nagebouwd op ware grootte
(zie http:www.arkvannoach.com). Noach krijgt
van God ook de opdracht om van elke
diersoort een mannetje en een vrouwtje in de
ark te brengen. Hiermee laat God duidelijk
merken dat er hoop is voor Zijn schepping.
Ondanks het oordeel van God zál er opnieuw
leven op de aarde komen!
Dit zijn de afstammelingen van Noach.
Noach was een rechtvaardig, oprecht man
9
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genesis 6

Alleen redding in de ark
17

a
Gen. 8:21; Job 15:16; Spr. 6:14; Jer. 17:9; Matt. 15:19; Rom.
3:10,11,12; 8:6 bGen. 5:22 c1 Petr. 3:20; 2 Petr. 2:5
(6:12) had een verdorven levenswandel - Letterlijk: had zijn
weg verdorven.
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genesis 6 - 7

En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat
gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat
het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn.
22
En Noach deed het; a overeenkomstig alles
wat God hem geboden had, zo deed hij.
21

Bevel om in de ark te gaan
De deur gaat dicht
Als de ark klaar is en iedereen erin zit,
gaat het regenen. Wie doet de deur van
de ark dicht?
Van de vogels naar hun soort, van het vee
naar zijn soort, en van de kruipende dieren
van de aardbodem naar hun soort, zullen er
twee naar u toe komen, om ze in leven te
houden.
20

7

Daarna zei de heere tegen b Noach: Ga
in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb
gezien dat c u te midden van uw tijdgenoten
voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.

Ark (Genesis 7:1)

U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar* nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één
paar, een mannetje en zijn vrouwtje;
3
ook van de vogels in de lucht zeven paar,
mannelijk en vrouwelijk, om de soort* op heel
de aarde in leven te houden.
4
Want over nog zeven dagen zal Ik het op de
aarde veertig dagen en veertig nachten laten
regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.
5 e
En Noach deed overeenkomstig alles wat
de heere hem geboden had.
2 d

Gods plan
Waarom heeft God berouw (spijt) dat
Hij de mens heeft gemaakt? Hoe
weet je dat Noach, in tegenstelling tot de
andere mensen, wél met God leefde en naar
Hem luisterde? Denk hierbij maar eens terug
aan Henoch (Gen. 5:22 en 24)! God maakt een
plan om Noach en zijn familie te redden van
de watervloed. Noach krijgt daarom de
opdracht om een ark, een grote boot, te
bouwen. Hij krijgt daarvoor van God de
bouwtekening. Lees samen vers 14 t/m 16 en
teken of schrijf op hoe de ark gemaakt moet
worden.
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a
Gen. 7:5; Hebr. 11:7 b2 Petr. 2:5 cGen. 6:9 dLev. 11 eGen. 6:22
(7:2) zeven paar - Letterlijk: zeven zeven; zie ook vers 3. (7:3)
soort - Letterlijk: zaad of nageslacht.
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genesis 7

Begin van de zondvloed
Noach was zeshonderd jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam.
7
Toen a ging Noach met zijn zonen, zijn
vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem
in de ark, vanwege het water van de vloed.
8
Van de reine dieren, van de dieren die niet
rein waren, van de vogels en van alles wat over
de aardbodem kruipt,
9
kwamen er twee aan twee naar Noach in de
ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God aan
Noach geboden had.
10
En het gebeurde na die zeven dagen dat het
water van de vloed over de aarde kwam.
11
In het zeshonderdste levensjaar van Noach,
in de tweede maand, op de zeventiende dag
van de maand, op die dag zijn alle bronnen
van de grote watervloed opengebarsten en de
sluizen van de hemel opengezet.
12
En er was regen op de aarde, veertig dagen
en veertig nachten.

dagen en veertig nachten, Noach is 600 jaar
oud als de regen neerstort, op die dag is het
de zeventiende dag van de tweede maand. En
het water is 150 dagen lang de baas op de
aarde. Doordat al die getallen precies
genoemd worden, weten we zeker dat de
zondvloed echt gebeurd is.

6

Veilig in de ark
Op diezelfde dag gingen Noach en Sem,
Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook
Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn
zonen met hen in de ark,
14
zij, en al de wilde dieren naar hun soort, al
het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren,
die over de aarde kruipen, naar hun soort, en
alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld
is.
15
En van alle vlees waar een levensgeest in
was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee
aan twee.
16
En die kwamen, kwamen als mannelijk en
vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de heere sloot de deur achter
hem toe.
13

En de vloed was veertig dagen op de aarde,
en het water nam toe en hief de ark omhoog,
zodat hij van de aarde oprees.
18
En het water steeg en nam sterk toe op de
aarde; en de ark dreef op het water.
19
Het water steeg meer en meer op de aarde,
zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden.
20
Nog vijftien el daarboven steeg het water, en
de bergen werden bedekt.
21 b
En alle vlees dat zich op de aarde bewoog,
gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde
kropen, en alle mensen.
22
Alles met levensadem* in zijn neusgaten
van alles wat op het droge leefde, stierf.
23
Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op
de aardbodem was, van mens tot dier, tot
kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. c Alleen Noach
bleef over, en wat met hem in de ark was.
24
En het water had honderdvijftig dagen lang
de overhand op de aarde.
17

De zondvloed
Dit is een verdrietig en ook wel
moeilijk gedeelte. Het is niet voor te
stellen dat alle mensen en dieren op de aarde
sterven in die grote watervloed. Welke vragen
roept dit bij jou op? Terwijl buiten het water
met bakken uit de aarde en uit de hemel komt
(v. 11), zit Noach met zijn gezin in de ark. Hoe
zullen ze zich gevoeld hebben? De deur van de
ark mocht niet open blijven staan. Dat de deur

Het water stijgt
Tijdsaanduiding
In dit bijbelgedeelte staan heel veel
getallen die iets zeggen over de tijd
van de zondvloed. Op een rijtje: over zeven
dagen gaat het regenen, het regent veertig
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Matt. 24:38; Luk. 17:27; 1 Petr. 3:20 bLuk. 17:27 c2 Petr. 2:5
(7:22) levensadem - Letterlijk: adem van levensgeest.
a
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