Het conflict der eeuwen
De “pre-adamitische katabole” (vóór de grondlegging van de wereld) begrijpen.
Deel 1
Dit artikel maakt deel uit van een uit meerdere delen bestaande studiereeks genaamd: “Wat doet God
vandaag de dag”.
'Het conflict der eeuwen' wordt gekenmerkt door het Bijbelse feit dat vandaag de regeringen van de
lagere hemelen en op aarde nog steeds onder de heerschappij van Satan staan als 'den overste van de
macht der lucht' ( Ef. 2: 2), en als "de god dezer eeuw" (=tijdperk) (2 Kor 4: 4). De apostel Paulus schreef
ook:
“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.
De regeringsstructuur van de hemelse regering die de zaken van de aarde en haar menselijke
regeringen beïnvloedt, staat onder controle van de tegenstander, de vijand, Satan, die Oude Slang, de
Duivel. Daarom werd Job door de Heilige Geest geïnspireerd om dit te schrijven:
“Job 15:15: Zie, op Zijn heiligen zou Hij niet vertrouwen (de nu 'gevallen engelen'), en de hemelen zijn niet
zuiver (gecontamineerd of besmet) in Zijn ogen.
Maar Jezus Christus werd, op grond van zijn dood, begrafenis en opstanding, de basis voor een
“opschudding” in de hemelse regering van Satan, die nog moet komen.
Vandaag herstelt de Heer Jezus Christus zijn EIGEN regering en op een dag zal Hij terug komen en Zijn
rechtmatige plaats innemen als Koning der koningen op aarde ... als enige Potentaat; dat is ook de
absolute, hoogste, HEERLIJKHEID in alle 'hemelse plaatsen' van het universum. In Gods gedachten is
het VOLTOOID ... alleen is er tijd nodig voor de uitwerking er van.
Ondertussen kunnen mensen gered worden: “uit genade door het geloof” door hun geloof te stellen
in het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis, namens hen ... die is: 'het Lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt'. Johannes 1 : 29.
Het is belangrijk dat u begrijpt dat God de Almachtige geïnteresseerd is in het hele universum ... niet
alleen in de aarde. God de Almachtige schiep geen enkel deel van het universum zonder een doel
ervoor te hebben. Het uiteindelijke doel, in de totaliteit van Zijn schepping is om Glorie en Eer aan
Zichzelf te brengen door de Zichtbare en Onzichtbare Uitingen van Zijn Liefde en Genade jegens Israël
en in het vormen van "het lichaam van Christus". Zoals u zult zien, hebben u en ik een duidelijk aandeel
in Gods heerschappij over het universum, in 'de hemelse gewesten'.
Het hoofdthema van de Bijbel is het onderwerp van een Troon en AUTORITEIT over het heelal. We
moeten ons realiseren dat God geïnteresseerd is in wie de dingen leidt, en dat hij een programma
heeft, een plan, om het gezag van dit universum weer onder Zijn controle te brengen, met de Heer
Jezus Christus als Hoofd.
Uiteindelijk zal de aarde onder Zijn gezag worden teruggebracht tot een koninkrijk dat in de natie Israël
wordt bevestigd. Gods programma om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, noemen wij PROFETIE. God
heeft dit programma bekendgemaakt via zijn gesproken 'beloften' en Zijn profeten van Israël. Toch
werd het kruis nooit uitgelegd in die profetieën over wat we nu weten over: “des Lams, Dat geslacht
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is, vanaf de grondlegging der wereld”. (“grondlegging” is geen juiste vertaling, in het Grieks staat er:
zie ook: * “katabole” hetgeen betekent: “de omverwerping” van de wereld (Op 13: 8). Gods doel
met de natie Israël is om "de aarde" terug te brengen onder Zijn gezag, te heersen over de naties onder
het Hoofdschap van Jezus Christus, als Koning der koningen en Heer der heren. Op een dag zal de Heer
Jezus Christus terugkomen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen.
Maar het koninkrijk van Jezus Christus zal zich tot ver buiten de aarde uitstrekken. Het zal zich
uitstrekken tot "de hemelse gewesten". Aldus heeft de Almachtige God nog een ander Plan en Doel;
dat is zijn doel voor de Kerk, 'het lichaam van Christus'. De apostel Paulus noemt het programma en
het plan “de verborgenheid” (Grieks: musterion, het geheime plan van God).
God vertelde niemand over Zijn verborgen plan vanaf het moment dat Hij de mens op aarde bracht tot
de tijd dat Hij de Apostel Paulus redde en voor ons "de Verborgenheid (het geheime plan van God)"
aan Paulus openbaarde. De neergedaalde Christus, uit de glorie van de hemel, redde Paulus op de weg
naar Damascus en onthulde "de Verborgenheid" aan Paulus. Het heeft te maken met een doel
waarvoor God u en mij koos “vóór de grondlegging (Grieks * katabool, omverwerping) van de wereld
'(Ef. 1: 4). Hij koos het Heidense 'lichaam van Christus' zodat Hij het zou kunnen gebruiken in 'de
toekomende eeuwen' om de eer en de glorie van Zijn naam ver boven de aarde 'in de hemelse
gewesten' te tonen. Dat is waarom wij, als leden van 'het lichaam van Christus' een hemels volk zijn,
met een hemelse roeping en een hemelse hoop.

* Opmerking: De Hebreeuwse transliteratie "katabool", waarnaar hierboven wordt verwezen, wordt
verkeerd vertaald met "fundament of als grondlegging" in de uitdrukking "vóór de grondlegging van
de wereld" in de Statenvertaling in, Ef. 1: 4, Openb. 13: 8, enz. 'Katabole' verwijst eigenlijk naar de preadamitische periode van de 'omverwerping' door Lucifer (Satan) die met 1/3 van de engelen uit de 3e
hemel naar de lagere, tweede, hemel werd geworpen, en de 'omverwerping' van de 'oorspronkelijke
aarde' die Satan heeft geregeerd en gecorrumpeerd. Dit was Gods oordeel dat de aarde "die toen was"
(zie 2 Petrus 3:6) werd vernietigd en bedekt met water, in totale ‘duisternis’. Tegenwoordig leeft de
mensheid op de herschapen aarde als nakomelingen van Adam.
Al deze 'hemelse' terminologie is geen verklaring over het karakter, maar eerder waar we gaan wonen
... namelijk in de 'de hemelse gewesten'. Het doel van de Almachtige God is om die belangrijke 'hemelse
gewesten' terug te brengen onder het Hoofdschap van Jezus Christus door middel van de kerk, "het
lichaam van Christus". Bedenk dat de hemelen momenteel "onrein zijn in Zijn ogen", aangezien Satans
AFVALLIGEN “engelscharen”, die “de hemelse plaatsen” bezetten, rebelleren met Satan. Dat is de
reden waarom wij voorbestemd zijn om hen te vervangen en Zijn HEMELS VOLK te zijn en daarom zijn
onze zegeningen in "DE HEMELSE GEWESTEN" (Ef. 1:3).
Net zoals Hij de aarde onder Zijn gezag zal herstellen, door de Natie Israël, die het onderwerp is van
PROFETIE, zo is het de bedoeling van God om "de hemelse gewesten" onder Zijn hemelse regering
terug te brengen onder Zijn gezag door middel van de Kerk, 'het lichaam van Christus'. Zijn geplande
programma voor de hemelen wordt VANDAAG bekendgemaakt tijdens de ONDERBREKING in het
profetische programma van Israël (vgl. Rom. 11: 10-11, 15, 25). In dit vers verklaart Paulus de val en
het terzijde stellen van Israël voor een tijd, totdat de volheid der Heidenen binnengaat, dat bij de
Opname zal gebeuren.
“Rom. 11:10-11: “10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de
zaligheid den heidenen geworden, om hen (de Joden) tot jaloersheid te verwekken.
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“Rom. 11:15: Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen,
anders dan het leven uit de doden?
“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt,
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal
ingegaan zijn.
Het is BELANGRIJK dat u de verschillen begrijpt tussen het Profetische Programma betreffende Israël
en Het programma der Verborgenheid betreffende "het lichaam van Christus" en hun eeuwige
bestemming. Laat niemand proberen om u te overtuigen dat deze verschillen niet belangrijk zijn. U
zult nooit voor God kunnen functioneren zoals u zou moeten functioneren, totdat u dit begrijpt. U zult
nooit zijn wat God wil dat u bent, wat Hij voor u gepland heeft, tenzij en totdat u een aantal dingen
begrijpt betreffende het woord van God "recht gesneden" – Het recht snijden van Zijn plan voor Israël
en Zijn plan voor "de kerk, die Zijn lichaam is "... het “recht snijden” van Zijn plan voor de aarde van
Zijn plan voor de “ de hemel”.
Dit betreft wat God vandaag eigenlijk doet. Vandaag traint Hij ons voor het functioneren op een dag
“in de hemelse gewesten” door te leren Hem te vertrouwen in alle dingen die we op deze aarde
doorstaan.
We moeten het onderscheid tussen de 'twee programma's' van God goed begrijpen zoals die in onze
Bijbels worden gevonden.
Daarom moeten we het VERSCHIL kennen tussen wat er gebeurde met Jezus van Nazareth in
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes betreffende de natie Israël, (Matt: 15:24, 10: 5-6) en dat wat u
in Romeinen tot en met Filemon, Paulus zijn brieven over “de Verborgenheid”, leest in Rom. 16:25,
Ef. 3: 1-5, 1Cor. 2: 7-8, betreffende 'de kerk, die “Zijn Lichaam is” die ook VERSCHILD van de boodschap
die in Hebreeën tot en met Openbaring staat betreffende de natie Israël. (Alle boeken van de Bijbel
zijn bedoeld om te leren, maar niet alle boeken gaan over ons of zijn op ons van toepassing als leden
van het Heidense “lichaam van Christus”.)
We moeten een aantal dingen begrijpen over "het recht snijden”, want als u dat niet begrijpt, als u het
niet belangrijk vindt, als u denkt dat het gewoon iets is om TE WETEN, maar niet om ons dagelijks leven
te beïnvloeden, dan ... zal de glorie die de Almachtige God door U wil uitdrukken in "de hemelse
gewesten" in "de komende tijdperken" worden beïnvloed.
“Fil. 3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven
kan onderwerpen.
Let op 2 Tim. 2:12:
“Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook
verloochenen;
“2 Kor. 5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw
van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
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De oorsprong van het kwaad en het conflict der eeuwen
Deel 2
Laten we, als we het bovenstaande hebben begrepen, nu kijken naar de details van:
--De oorspronkelijke Schepping
-- Het pre-adamitische oordeel.
-- Gods herschepping ... gerelateerd aan 'het conflict der eeuwen'.

De oorspronkelijke Schepping - Het pre-adamitische oordeel - Gods herschepping:
“Gen. 1:1: In den beginne (van de schepping) schiep God den hemel en de aarde.
Dit is de oorspronkelijke schepping van het ongedateerde, tijdloze, eeuwige verleden. Dit 'begin' is na
wat hier wordt bedoeld: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God." Johannes 1: 1, toen er alleen God en de hemelse menigte was ... afgezien van de schepping.
De Oorspronkelijke Aarde was 'gevormd om bewoond te worden' en de engelen verheugden zich.
“Jes. 45:18: Want alzo zegt de Heere, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde
geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig
zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de Heere, en niemand meer.
“Job 38:7: Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.
Lucifer (Satan) was oorspronkelijk boven de aarde geplaatst ... MAAR Lucifers rebellie (lees Jesaja 14:
12-15) en de val resulteerde in Gods oordeel over Lucifer (Satan) en zijn engelen, en de oorspronkelijke
aarde die Lucifer (Satan) had bedorven, lang voordat Adam werd geschapen). Dit oordeel is wat in de
Hebreeuwse taal de "Katabole" noemt.
Gen. 1 Vers 2 beschrijft het resultaat van Gods oordeel over de aarde in het tijdloze verleden, vóór
Adam.
“Gen. 1:1-2: 1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en
duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
De ‘Oorspronkelijke Aarde’ was ondergelopen en vergaan in het tijdloze verleden (dit is niet de vloed

van Noach waarin niet alles is omgekomen)
“2 Petrus 3:5-6: 5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 6 Door welke de wereld, die toen
was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

ATTENTIE: Zie de KJV-vertaling: daar wordt de “zondvloed” niet genoemd!
King James Vertaling: “For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were
of old, and the earth standing out of the water and in the water: 3:6 Whereby the world that then was,
being overflowed with water, perished: (2 Petrus 3:5-6).
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Het resultaat van Gods eerste vloed op aarde:
Jer. 4:23-28: 23 23 Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn
licht was er niet. 24 Ik zag de bergen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden. 25 Ik zag,
en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. 26 Ik zag, en ziet, het
vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, vanwege den Heere, vanwege
de hittigheid Zijns toorns. 27 Want zo zegt de Heere: Dit ganse land zal een woestijn zijn (doch Ik zal
geen voleinding maken); 28 Hierom zal de aarde treuren, en de hemel daarboven zwart zijn; omdat Ik
het heb gesproken, Ik heb het voorgenomen en het zal Mij niet rouwen, en Ik zal Mij daarvan niet
afkeren.
* "er was geen mens” in vers 25 hierboven verwijst naar vroegere wezens op de pre-Adamitische
aarde, die werden vernietigd in de ‘katabole’, de omverwerping van de wereld van die dag. Dit waren
geen mensen zoals wij ze kennen, geschapen "naar het beeld van God". Met de vernietiging van hun
lichamen werden de geesten van deze schepsels waarschijnlijk de 'lichaamloze geesten' die we
'demonen' noemen, zoals Jezus die heeft uitgeworpen' van de 'Gadarener' in het evangelieverslag.
Deze demonengeesten proberen opnieuw in vlees te wonen die, wanneer Jezus ze uitwerpt, naar de
varkens gingen en in de zee renden.

Een oorspronkelijke 'orde van bestuur' in 'de hemel', zoals geschapen door Christus en voor
Christus
“Kol. 1:16: 16 Want door hem (Christus) zijn alle dingen geschapen, die IN DE HEMEL zijn, en die IN DE
AARDE zijn, [het] zichtbare en onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen, of overheden of machten
zijn: alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem”.
“Amos 9:6: Die Zijn (de Heer) opperzalen in den hemel bouwt (een volgorde van rang en autoriteit in "de hemelse
gewesten"). en Zijn benden ( troepen of horden) heeft Hij op aarde gefondeerd; ( Hij was het) Die de wateren
der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; Heere is Zijn Naam.
Vóór en zelfs Na de val van Lucifer hebben hij en zijn engelenlegermacht nog steeds de leiding over de
aarde als heersers, maar alleen zoals toegestaan door God. Zoals de heerser van de aarde gezeten in
"de hemelse gewesten" (de 2e hemel), is hij de heerser over de aarde.
Sommigen vragen: "Waarom Satan?" Satan is nodig om het negatieve in de wereld te verschaffen.
Vandaar dat naar Satan wordt verwezen als; “naar den overste van de macht der lucht (engelen macht
van de lucht' (Ef. 2: 2) en 'de god dezer eeuw' (tijdperk) (2Cor 4: 4) Hij is, met zijn boze wegen, nodig om
te voorzien in het negatieve dat we in de wereld zien. Al het negatieve dat we in deze gevallen wereld
tegenkomen, is door God bedoeld om ons naar God te verwijzen om Christus als Redder te vinden en
zijn overwinnend eeuwig leven te ontvangen.

Het verslag van de Bijbelse “Herschepping”
Deel 3
Het verslag van de HER-SCHEPPING van de aarde en de schepping van de mens (Genesis 1: 3-29)
Let tijdens het proces op deze sleutelwoorden:
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"Daar zij" - niet “scheppen”, wat de manier aangeeft waarop de herschepping van bepaalde items
plaatsvond. "Daar zij" verschijnt 10 keer in Genesis 1. (bijv. De zaden en wortels overleefden om gras,
kruiden, bomen voort te brengen.)

“Geformeerd”

(Gen. 2: 7, en anderen) verwijst naar iets dat nuttig is gemaakt door iets te
gebruiken dat al bestond. Bijv. God maakte Eva uit Adams rib.

“Vervullen” (Dag 6, vers 28) - te vervullen, aan te vullen, zoals het eerder bestond.
“Heersen” en “Onderwerpen” (Dag 6, vers 26) - wat betekent ‘heerschappij hebben’ en ‘macht
uitoefenen over’ elk levend wezen op aarde.

Dag 1 - Voorafgaand aan de eerste dag had de aarde 'geen licht' en “ De aarde nu was woest en ledig,
en duisternis was op den afgrond”. Het voortgebrachte licht is niet van de zon, omdat die eerst op dag
4 verschijnt. Er is geen duidelijke verklaring voor dat licht, behalve dat het waarschijnlijk 'het licht van
God' zelf is.
“Gen. 1:3: En God zeide: Daar zij licht! “toelaten” (“Daar zij”, niet scheppen of maken, waarmee de manier wordt
vermeld waarop de herschepping plaatsvond, het “Daar zij” verschijnt 10 keer in hoofdstuk 1) en daar werd licht”.
“Gen.1: 4-5: 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en
tussen 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.
Dag 2 - 6 En God zeide: Laat er een uitspansel zijn [de atmosfeer tussen het water beneden en de wolken,
alwaar de vogels vliegen] in het midden van de wateren, en laat het de wateren van de wateren scheiden.
7 En God maakte [verwijst naar iets dat al geschapen is nu hervormd tot bruikbaarheid] het uitspansel, en
scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren:
en het was zo. 8 En God noemde het uitspansel Hemel (omvat de 1e hemel, onze atmosfeer; de 2e hemel is het
hemelse rijk dat zon, maan en sterren omvat, en boven dit alles is de 3e hemel, Gods woonplaats). Toen was het
avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
Dag 3 – 9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in één plaats vergaderd worden, en dat
het droge gezien worde! En het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der
wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.
(Bedenk dat het droge land hier op de 3e dag uit het “doodswater”(Gen. 1:2) verschijnt en dat de
gehele schepping uit het land (aarde) is voortgekomen, en al onze voeding van het land alle voedsel
en drank, voortbrengt om LEVEN te geven en in stand te houden. Dit is een metafoor voor de
opstanding van Christus die op de 3e dag opstond. Voor ons is Hij de eeuwige "Geest van leven" die
ons herschiep met "Zijn leven", net zoals "de aarde" opnieuw werd herschapen en op de 3e dag
verscheen. Hij is ons eten en drinken als "het brood des levens" en "water des levens".)
“Gen. 1:11-13: 11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar
geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 12 En
de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte,
welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 13 Toen was het avond geweest,
en het was morgen geweest, de derde dag.
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Dag 4 - De “Lichten van de vierde dag” moeten aan de hemel verschijnen voordat het leven kan worden
ondergehouden.
“Gen. 1:14-19: 14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken
tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en
jaren! (de tijd begint dus) 15 En dat zij zijn tot lichten [bestonden al, maar in een sluier van mist (vgl. 2: 6) de mist
in de 1e hemel werd verwijderd] in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was
alzo. 16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine
licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. 17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om
licht te geven op de aarde. 18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken
tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. 19 Toen was het avond geweest,
en het was morgen geweest, de vierde dag.
Dag 5 - Gods eerste “Scheppende” handelingen sinds de oorspronkelijke schepping in Genesis 1: 1
begint op:
“Gen. 1: 20-23: 20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende
zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! 21 En God SCHIEP de grote
walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar
aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 22 En God zegende
ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte
vermenigvuldige op de aarde! 23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde
dag.
Gen. 1:24-27: 24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend,
en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. 25 En God maakte het wild gedierte der
aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn
aard. En God zag, dat het goed was. 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar
Onze gelijkenis; en dat zij (het mensdom) HEERSCHAPPIJ hebben over de vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat
op de aarde kruipt. 27 En God SCHIEP den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;
man en vrouw schiep Hij ze.
[OPMERKING: een "afbeelding", zoals een foto, is een lege weergave van het echte. Als 'het beeld van
God' wordt de mens geschapen als een lege weergave van God. De mens is ook gemaakt naar Gods
'gelijkenis', geschapen met de vermogens van zijn ziel (geest, emotie, wil) om het leven van Christus te
kunnen uiten na Christus ontvangen te hebben. De mens is dus geschapen om geschikt te zijn om ooit
het leven van God te ontvangen in Christus en om uiting te geven aan Gods leven en wil].
“Gen. 1:28-29: 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt,
en VERVULT de aarde, en ONDERWERPT haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 29 En God zeide: Ziet, Ik heb
ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk
zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
Opmerking: De woorden "vervult de aarde, en onderwerpt haar" geven duidelijk aan dat de aarde vóór
deze tijd op een bepaalde manier was bevolkt en dat deze door een andere macht was ingenomen.
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Genesis 2: 1-25 - Details van de schepping van Adam in het tijdperk van 'onschuld'
“Gen. 2:1-6: 1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. 2 Als nu God op den zevenden
dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn
werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij
op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. 4 Dit zijn de
geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de Heere God de aarde en
den hemel maakte. 5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het
uitsproot; want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om
den aardbodem te bouwen. 6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen
aardbodem.
“Gen. 2:7: En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten
geblazen den adem (geest) des levens; ( Hebr. Chai, leven) alzo werd de mens tot een levende ziel.
“Gen. 2:8-9: 8 Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar
den mens, dien Hij geformeerd had. 9 En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten,
(niet geschapen, maar "doen spruiten... om te groeien" uit bestaande wortels) begeerlijk voor het gezicht, en goed
tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des
kwaads.
“Gen.2:10-14: 10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van
daar verdeeld, en werd tot vier hoofden. 11 De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse
land van Havila omloopt, waar het goud is. 12 En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah,
en de steen sardonix. 13 En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch
omloopt. 14 En de naam der derde rivier is Hiddekel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de
vierde rivier is Frath.
Gen. 2:15: Zo nam de Heere God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en
dien te bewaren.
“Gen. 2:16: En de Heere God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij VRIJELIJK
ETEN:
“Gen.2:17: MAAR van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij NIET eten; want
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
“Gen. 2:18: Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een
hulpe maken (een goed bij hem passende aanvulling) , die als tegen hem over zij.
“Gen. 2:19-20: 19 Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des
hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam
alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. 20 Zo had Adam genoemd de namen van al
het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond
hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. (geschikt voor hem als man).
“Gen. 2:21-22: 21 Toen deed de Heere God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam
een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. 22 En de Heere God bouwde de * ribbe , die
Hij van Adam genomen had, tot een vrouw,…………………………………”.

* Nog een metafoor (vers22 hierboven):

8

De kerk, “het lichaam van Christus” draagt vandaag hetzelfde “opstandingsleven” als Jezus. We
zouden kunnen zeggen dat we uit "de zijde" van Jezus aan het kruis kwamen toen Zijn bloed werd
uitgestort voor onze "verlossing" en "water" stroomde ook als het "water van het leven" dat
gelovigen genieten in vereniging met Christus]
... en Hij bracht haar tot Adam.
“Gen. 2: 23-25: 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men
zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 24 Daarom zal de man zijn vader en zijn
moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot ééen vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt,
Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich NIET.
“Gen.2:23-25: 23 En Adam zei: Dit is nu been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees: zij zal Vrouw
worden genoemd, omdat zij uit de mens is genomen. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen; en zij zullen één vlees zijn. 25En zij waren beiden naakt, de man en
zijn vrouw, en schaamden zich NIET.

Genesis 3: 1-24 - Verloren onschuld - De val van Adam en Eva die de mensheid ertoe brengt te leven
onder de heerschappij naar de slang, Satan, de duivel ... met een geweten ... totdat de Heiland zou
komen.
“Gen. 3:1-3: 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt
had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom
dezes hofs? 2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; 3
Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet
eten, noch die aanroeren (een zin toegevoegd door Eva), opdat gij niet sterft.
“Gen. 3:4: Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
“Gen. 3:5: Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en
gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. (zie vers 22).
“Gen. 3:6: En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja,
een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook
haar man met haar, en hij at.
(Het is duidelijk dat Eva zich als het ware inkocht in het leven van de slang zodat ze 'als goden' konden
zijn. Het resultaat is dat ieder geboren mens de mentaliteit heeft dat ze ‘de god van hun eigen leven’
zijn en daarom de enige ware God zijn. Elk geboren kind heeft de houding dat het allemaal om “mij”
gaat - dit pure egoïsme zit in ieder persoon.)
“Gen. 3:7-8: 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en
zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. 8 En zij hoorden de stem van den
Heere God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw
voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs.
Gen. 3:9-12: 9 En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? 10 En hij zeide: Ik hoorde
Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zeide: Wie heeft
u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat
gij daarvan niet eten zoudt? 12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij
van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. ( Alsof het Gods fout is).
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Nu droegen Adam en Eva de last van "de kennis van goed en kwaad" - om het dienovereenkomstig uit
te voeren, maar ze kunnen het nu niet doen omdat ze, door de slang te geloven, zijn denkwijze en zelfs
zijn zondige aard in hun vlees hebben. Zo schreef Paulus:
“Rom. 8:3: Want wat de wet niet kon doen, in die zin dat het zwak was door het vlees, zond God zijn
eigen Zoon in de gelijkenis van zondig vlees, en voor zonde, veroordeelde zonde in het vlees:
In hun rebellie tegen God kwam de mens in de greep van Satan als "de god van deze wereld". Omdat
Adam niet als God werd, verloren zij hun vrijheid en werden de "dienaren van de zonde" zoals we dat
tegenwoordig gemanifesteerd zien door de mensen in de wereld.]
“Gen.3:13: En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De
slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. ( De oude duivel heeft me bedrogen!]
“Gen.3:14: Toen zeide de Heere God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven
al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen
uws levens.
“Gen. 3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen
haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. (aan het kruis).
“Gen. 3:16: Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met
smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
“Gen.3: 17-20: 17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van
dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om
uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 18 Ook zal het u
doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. 19 In het zweet uws aanschijns
zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof,
en gij zult tot stof wederkeren (Pred. 12: 6). 20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat
zij een moeder aller levenden is.
“Gen. 3:21: En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van * vellen, en toog ze hun aan.
*( Omdat menselijke inspanning om vijge-bladeren aan elkaar te stikken onvoldoende is om de zonde
te bedekken, had de zonde van Adam en Eva, tegen God, een onschuldig bloedoffer nodig om hun
zonden te bedekken. De 'rokken' waarin God voorzag om de zonde te bedekken, kwamen ongetwijfeld
van een onschuldig dier, zijnde een metafoor voor het offer van de onschuldige Zoon van God, wiens
bloed geen zonden bedekte voor hen... maar het neemt de zonden weg van iedereen die zal geloven
in Zijn offer aan het kruis van Golgotha)
“Gen. 3:22-24: 22 Toen zeide de Heere God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het
goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en
ete, en leve in eeuwigheid. 23 Zo verzond hem de Heere God uit den hof van Eden, om den aardbodem
te bouwen, waaruit hij genomen was. 24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten
des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg
van den boom des levens.
Satan regeert nog steeds vanuit 'de hemelse gewesten' (in de 2e hemel) en in het vlees van de gevallen
mens. (Rom. 8: 3).
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“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.
De toegestane rol van Satan is het leveren van het negatieve in de wereld, omdat het de sleutel was
tot de kruisiging van Jezus (1Cor. 2: 7-8). Daardoor kunnen mensen 'gered worden uit genade door het
geloof' in het kruiswerk van Jezus Christus. Het slechte werk van Satan is om degenen, waarvan God
weet dat ze gered zullen worden, te demotiveren.
Aan het einde van het Millennium zal Satan worden gestraft. Want Satans 1e val was van de 3e hemel
naar de 2e hemel, de 2e val zal zijn van de 2e hemel naar de aarde en wel in het midden van de
Verdrukking (Openb. 12: 7-9), wanneer Hij ter aarde wordt neergeworpen ... en, ca 1.000 jaar daarna
... komt hij voor de derde keer ten val en wordt geworpen in 'de poel van vuur' die 'was voorbereid
voor de duivel en zijn engelen'.
Aan het einde van alle tijden zal "in de bedeling van de volheid der tijden" Christus regeren: "in de
hemel" door "het lichaam van Christus" en "op aarde" door een herstelde, gelovige, natie Israël.
“Ef. 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus,
beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
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