Aanbeveling
Een groot project, waaraan tientallen medewerkers
uit de gereformeerde gezindte intensief en toegewijd meewerkten – dat kun je alleen realiseren als
er een gezamenlijke drive is. En die drive wás er, op
weg naar de verschijning van deze Jongerenbijbel.
Alle medewerkers delen het verlangen om de boodschap van God uit te leggen en toe te passen naar
het leven van tieners.

De verschijning van de Herziene Statenvertaling
in de laatste maand van 2010 beleefden we als een
zegen van God voor de kerk in Nederland. De vertaling die vanwege haar trouw aan de grondtekst
in ons land eeuwenlang tot zegen geweest is, ging
een ander taalkleed dragen, waardoor de verstaanbaarheid van de vertaling toenam. Maar, als initiatiefnemers van de HSV wilden we meer. We zien
ernaar uit dat de jongeren van de gemeente de BijDeze uitgave voorziet in een behoeCe. Jongeren bel gaan lezen, overdenken, begrijpen ... en vooral
kennen de grote lijn van de Bijbel niet meer, zien dat ze het Evangelie geloven. Het is ons gebed dat
hun relatie met God ‘als een aaneenschakeling van de Heere de HSV-Jongerenbijbel daartoe gebruikt.
kickmomentjes’. Jeugdwerkers laten het lezen van Voor heel velen.
de Bijbel los, omdat ze denken dat de boodschap
niet meer aankomt. Oudere generaties zijn door Deze jongerenbijbel verschijnt onder verantwoordehun eigen frustraties over bijbellezen te voorzich- lijkheid van de stuurgroep van de HSV, waarin vertetig. Met een onrustgevende regelmaat brengen on- genwoordigers van het bestuur van Stichting Herderzoeken naar het bijbelgebruik van jongeren in ziening Statenvertaling, van uitgeverij Jongbloed en
orthodox-christelijk Nederland dit soort uitkom- van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
sten aan het licht. Natuurlijk, dit is algemeen ge- zi\ing hebben. Dat betekent dat ook deze uitgave
steld. We weten ook van bemoedigende ervarin- stoelt op de vertaalprincipes van de Statenvertagen. En natuurlijk, ook in vroeger jaren was er zorg lers, zonder dat ingeleverd wordt op verstaanbaar
over de doorwerking van het Evangelie in de levens Nederlands. Het houdt ook in dat alle zestig medevan mensen. Anders had Maarten Luther nooit uit- werkers aan dit project – zonder wie deze uitgave
geroepen: ‘Help, lieve Heere, hoeveel narigheid heb er niet was gekomen! – de liefde tot deze vertaling
ik er niet van gezien dat de gewone man bijna niets delen en dat hun verbondenheid met het belijden
van de kerk de verwoording van hun geloofservaweet van de christelijke leer.’
ringen stempelt. We danken allen die zich de afgeJeugdbonden doen al jaren pogingen om ouders en lopen twee jaar voor de HSV-Jongerenbijbel ingezet
ambtsdragers wakker te schudden. Onderzoeken hebben, ook de hoofd- en de eindredactie, die onvan de jeugdbond van de Gereformeerde Gemeen- der meer zorgden voor een zorgvuldige coördinaten (2003), de HGJB (2005) en het Landelijk Con- tie van dit project.
tact Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken
We leggen deze uitgave nu neer in het midden van
(2008) laten een herkenbare rode draad zien:
1. minder dan de helC van de kerkelijk betrokken jon- de gemeenten. Met oog en hart voor onze jongegeren leest regelmatig voor zichzelf uit de Bijbel; ren. In de hoop op de zegen van God, over Wie Sa2. meer dan de helC van de jongeren begrijpt zelfs lomo sprak: ‘Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de
maan er zijn, van generatie op generatie.’ (Ps. 72:5)
verstandelijk al niet wat ze in de Bijbel lezen;
3. ongeveer de helC van de ouders stimuleert hun
Namens de HSV-stuurgroep,
kinderen niet tot persoonlijk bijbellezen.
Het is tegen deze achtergrond dat vrijwel alle
P.J. Vergunst
jeugdorganisaties sterk focussen op het lezen en
begrijpen van de Bijbel door jongeren. En het is van- De stuurgroep van de Herziene Statenvertaling bewege dezelfde reden dat de HSV-Jongerenbijbel, die staat uit D.L. Aangeenbrug, ds. L.B.C. Boot, drs. I.A.
u nu in handen hebt, verschenen is.
Kole, ds. H. Russcher en drs. P.J. Vergunst.
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Woord vooraf
Waarom zou ik de Bijbel lezen?
Misschien stel jij jezelf wel deze vraag. Je hebt de
HSV-Jongerenbijbel in handen. Geweldig! Maar
waarom is de Bijbel het meest gelezen en verkochte boek ter wereld? Waarom zou jij hem dagelijks
moeten lezen? Om duidelijk te maken waarom het
niet voldoende is om een Bijbel in bezit te hebben,
maar dat je hem ook moet lézen, twee verhalen.
Er was eens een rijke zakenman die erg van kunst
hield. Hij verzamelde prachtige kunstwerken. Op
een dag kwam hij in een kunstoverzicht een schilderij tegen dat hij dolgraag wilde hebben. Hij stuurde zijn zaakwaarnemer eropuit en zei tegen hem:
Ik moet dat schilderij hebben! Het maakt me niet
uit hoeveel het kost. Het duurde enige tijd, maar
toen kwam de zaakwaarnemer bij zijn opdrachtgever terug. Hij vertelde: Ik heb het schilderij dat u
zo graag wilde hebben gevonden. Het bevindt zich
in uw eigen kunstcollectie ... Deze zakenman was

in het bezit van prachtige kunstwerken zonder dat
hij ze zelf goed kende. Dom, denk je misschien. Wat
heb je er dan aan? Maar vraag jezelf eens af: Ga jij
niet op dezelfde manier met de Bijbel om? Met het
Woord van God hebben we een geweldige schat in
huis! In 1 Timotheüs 2:4 staat dat God wil dat alle
mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid
komen. Ken je die waarheid? Ken je dé Waarheid,
Jezus Christus?
Het tweede verhaal: Er zijn veel getuigenissen
van vervolgde christenen die vertellen hoeveel de
Bijbel voor hen betekent. We reizen in gedachten
naar Noord-Korea. Houd je ogen naar beneden,
schreeuwt een bewaker. Met een nijdige slag haalt
hij uit naar Mei Lin. Ze is een van de christenen uit
Noord-Korea, opgesloten in een werkkamp omdat de overheid christenen een bedreiging voor de
staat vindt. En boven in de hemel woont God. Daarom is het Mei Lin verboden naar de hemel te kijken.

Terwijl er tranen in haar ogen springen en ze haar
pijn verbijt, denkt ze aan Jezus, van Wie ze thuis uit
de Bijbel hoorde. De gedachte dat Hij er is en haar
ziet, geeC haar hoop en maakt haar vastberaden om
door te gaan. Terwijl de bewaker stampend en scheldend wegloopt, gaat het door haar gedachten: Al ik
ging ook door een dal van de schaduw van de dood ...

Gebruik van de HSV-Jongerenbijbel
Hierbij een overzicht van wat je allemaal tegenkomt
in deze Jongerenbijbel. Bij elk onderwerp zie je een
plaatje, icoontje of foto staan. Daaraan herken je de
verschillende onderdelen.

Inleiding bijbelboek
Aan het begin van elk bijbelboek vind je achterHoezo is bijbellezen belangrijk? De Bijbel is als het grondinformatie over dat bijbelboek. Hierin staat
Woord van God het belangrijkste boek dat er be- bijvoorbeeld informatie over de auteur, tijd van (ontstaat. Hierin openbaart God Wie Hij is, hoe de aar- staan van) het bijbelboek, een indeling van het bijde is ontstaan, wat de oorsprong van ons bestaan belboek, het soort boek (genre), belangrijke bijbelen wat de zin van ons leven is. De Bijbel vertelt ons teksten (sleutelteksten), een leeshulp en thema’s
hoe het komt dat mensen sterven, wat er misging in voor en over jou als jongere.
de verhouding tussen God en mensen, en hoe Jezus
Christus Zijn leven gaf om verloren zondaren te red- Themapagina
den. De Bijbel laat zien dat het leven na de dood niet Bij ieder bijbelboek wordt een kernthema uitgeophoudt en dat ons leven op aarde bepalend is voor werkt. In de eerste brief van Petrus schrijC hij bijonze eeuwige toekomst. Door de Bijbel leren we hóe voorbeeld veel over lijden dat christenen mee
we leven moeten, zowel in relatie tot God als tot moeten maken. Daarom is er bij dat bijbelboek een
onze medemensen. Door de Bijbel werkt de Heili- themapagina gewijd aan ‘Lijden om Christus’ wil’.
ge Geest het geloof. Deze aarde gaat voorbij, maar
Biografie
Gods Woord blijC eeuwig bestaan.
Van allerlei bijbelse personen wordt een schets van
Waarom de HSV-Jongerenbijbel?
hun leven gegeven. Lees deze biografieën met de
Je zult misschien weleens ervaren hebben dat je vraag in je achterhoofd: Wat kan ik van deze persoon
de Bijbel aan het lezen was en dacht: Wat betekent léren? En wat kan ik beter anders doen?!
deze tekst?! Of dat je best begreep wat er stond,
maar dat je je afvroeg: Wat kan ik hiermee in mijn le- Leefwereld
ven? Op school, onder mijn vrienden, op het werk? In deze rubriek worden thema’s die jou en jouw leefJe las Gods Woord, maar je wist eigenlijk niet wat wereld raken, vanuit de Bijbel behandeld. Om een
je ermee moest. Dit is precies de reden waarom de voorbeeld te noemen: wat zegt de Bijbel over vrije
HSV-Jongerenbijbel ontstaan is. De arorting ‘HSV’ tijd, milieuzorg of hoe we om moeten gaan met
staat voor Herziene Statenvertaling. Je hebt dus nu mensen om ons heen die niet in God geloven?
een Jongerenbijbel in handen waarin de bijbeltekst
Uitleg
is afgedrukt in de Herziene Statenvertaling. De BijDe bijbeltekst wordt onderbroken door kabel zelf is het belangrijkste onderdeel in deze Jongerenbijbel. Deze Jongerenbijbel wil jou helpen met
ders met uitleg waarin dingen uit de Bijbel
het lezen en begrijpen van de Bijbel. Met als grote die moeilijk te begrijpen zijn, verduidelijkt worden.
doel dat je God in de Heere Jezus leert kennen en
liesebben.
Verwerking
Misschien vind je het leuk om hier een klein stukWelke betekenis heeC wat je gelezen hebt
je geschiedenis te lezen. In de 17e eeuw werd door de nu voor jóuw leven, in de tijd waarin jíj leeC? Dat
Staten-Generaal de opdracht gegeven tot een nati- wordt uitgelegd in de kaders met verwerking.
onale bijbelvertaling. Geleerde, godvrezende manVerdieping
nen gingen hiermee aan de slag en zo ontstond de
Statenvertaling. Een Nederlandse vertaling van de
De Heidelbergse Catechismus is een prachtiHebreeuwse, Aramese en Griekse bijbeltekst. Eeu- ge geloofsbelijdenis waarin allerlei kernzaken uit de
wen lang is deze vertaling in kerken en gezinnen ge- christelijke geloofsleer uitgelegd worden. Het is het
lezen en gebruikt. Omdat de vertaling aan de ene leerboekje voor de kerk. Als je iets belijdt, heeC dat
kant goed is, maar aan de andere kant het taalge- alles te maken met iets nazeggen, iets naspreken. Dat
bruik verouderde, is de spelling van de Statenverta- is ook de bedoeling van de Heidelbergse Catechismus.
ling telkens aangepast. Toch is nu de Statenverta- Het gaat erom dat jijzelf heel persoonlijk leert naspreling lastig te lezen en te begrijpen. Zo ontstond de ken wat de Heidelbergse Catechismus belijdt. Maar
behoeCe om de Statenvertaling grondig te herzien misschien vind jij de Catechismus soms lastig te been is de Herziene Statenvertaling ontstaan. Een bij- grijpen of wil je weten waar je wat in de Catechismus
beltekst die begrijpelijk is voor de 21e-eeuwse lezer, geleerd wordt in de Bijbel terugvindt. Om je daarbij
maar die ook dicht bij de oorspronkelijke tekst staat te helpen, vind je kaders in de tekst die de link leggen
en betrouwbaar is.
tussen de Bijbel en de Heidelbergse Catechismus. AchBehalve de bijbeltekst bieden we in de HSV-Jon- ter in deze Jongerenbijbel staat de hele Catechismus
gerenbijbel allerlei hulpmiddelen voor het gebrui- afgedrukt, zodat je die er makkelijk bij kan pakken.
ken van die bijbeltekst. Deze Bijbel wil met behulp
van aanvullende, belangrijke informatie jou helpen Sleutelwoorden
bij het lezen, begrijpen en overdenken van de Bijbel, Gerechtigheid. Barmhartigheid. Het zijn van die beGods persoonlijke boodschap aan jou. Welke hulp- kende bijbelse woorden, maar wat betekenen ze nu
precies? We hebben een lijst opgesteld met veel
middelen bieden we?

voorkomende bijbelse ‘sleutelwoorden’ waarin deze Er is nog iets wat belangrijk is om te weten. We
woorden uitgelegd worden.
schreven dat de Bijbel geen mensenboek is, maar
Gods eigen Woord. Schrijvers van de bijbelboeken
Leesroosters
werden door de Heilige Geest daartoe gedreven.
Je hebt je voorgenomen om de Bijbel eens helemaal Maar dat wil niet zeggen dat het karakter of de stijl
te lezen, maar in Leviticus strandde je ... Herken je van elke bijbelschrijver gelijk is. De taal van Amos
dit? Om je te helpen de Bijbel systematisch door te is heel wat directer dan de verfijnde stijl van Jesaja.
lezen hebben we verschillende bijbelleesroosters En Petrus heeC het over de wijsheid van zijn geliefde
opgenomen. Kies een rooster dat je vol kunt hou- broeder Paulus die soms zaken bespreekt die moeilijk
den en dat bij je past en lees aan de hand daarvan te begrijpen zijn (2 Petr. 3:15-16). Elk bijbelboek heeC
de Bijbel door. Dit kun je alleen doen maar ook sa- dus zijn eigen woordkeus en stijl.
men met een groep vrienden.
Heilsgeschiedenis in de Bijbel
Je hebt misschien weleens het woord ‘heilsgeschieFoto’s, kaartjes en illustraties
Een beeld zegt soms meer dan honderd woorden. denis’ gehoord. Wat betekent dit? Het woord ‘heil’
Daarom zijn er in de HSV-Jongerenbijbel onder an- betekent redding, verlossing, heling. God is met
dere foto’s, topografische kaartjes, pla\egronden en Zijn heil de menselijke geschiedenis binnengekoillustraties opgenomen, zodat je je een betere voor- men. Vanaf het begin van de Bijbel zie je hoe God in
stelling kunt maken van wat je leest.
allerlei situaties reddend handelt, maar je ziet hierin ook een ontwikkeling. Gods openbaring is als het
ware een bloem die steeds verder opengaat. Wat in
Wat voor soort boek is de Bijbel?
het Oude Testament nog in de knop zit, gaat in het
Over de Bijbel zijn boeken volgeschreven! We kun- Nieuwe Testament helemaal open. Als nieuwtestanen er in dit woord vooraf niet alles over zeggen wat mentische christenen mogen wij veel meer weten
er over te zeggen valt, maar de belangrijkste dingen dan gelovigen in het Oude Testament. Dit betekent
ze\en we voor je op een rij.
niet dat het Oude Testament overbodig is geworden. Nee, het is God Zelf Die daar aan het woord is!
De Bijbel is Gods Zelfopenbaring
Tegelijkertijd mogen en moeten wij het Oude TesDe Bijbel is een uniek boek. Het is het enige boek tament lezen vanuit het Nieuwe Testament. In de
dat het Woord van God is. De Bijbel is het middel volheid van de tijd heeC God Zijn Zoon gezonden.
waardoor God contact legt met mensen, met jou. De Zoon van God werd mens, Jezus Christus. Weet
Daarom is het heel belangrijk om te weten hoe je je wat Jezus betekent? ‘De Heere redt’ of ‘De Heere
met dit boek om moet gaan en hoe je het moet le- brengt heil’! De Heere Jezus heeC Zichzelf opgezen. Lees de Bijbel biddend. Vraag of de Heere door offerd voor de zonden van schuldige mensen en is
Zijn Heilige Geest laat zien Wie Hij is. In de Bijbel daarna opgestaan uit de dood. We leven in de tijd
stelt God Zich aan jou voor en vertelt Hij alles wat tussen Hemelvaart en Wederkomst en verwachten
je over Hem moet weten. Bedenk elke keer als je een nieuwe hemel en aarde. Bij het nadenken over
de Bijbel pakt dat het geen menselijk verhaal over de vraag wat de Bijbel voor boek is, is het belangGod is, maar Gods eigen openbaring over Zichzelf. rijk je te realiseren dat er sprake is van een ontwikIn 2 Petrus 1:21 staat: Want de profetie is destijds niet keling in de Bijbel.
voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige
mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Lees de Bijbel met aandacht. Het is Tips bijbellezen
het Woord van de levende God, Die jou iets te zeg- Je hebt gelezen dat de Bijbel een bijzonder boek is
gen heeC! God heeC je een Bijbel gegeven met als en waarom je hem moet lezen. Maar hoe doe je dat
doel dat je gelooC dat Jezus de Christus is, de Zoon nu? We geven je hier een aantal tips.
van God, en opdat je, door te geloven, het leven zult
hebben in Zijn Naam (Joh. 20:31).
Vaste tijd en plaats
Kies elke dag een vaste tijd en plaats om ‘stille tijd’ te
De Bijbel is een bibliotheek
houden: de Bijbel te lezen en te bidden. Vaak is het
Jij kent de Bijbel als één boek. Maar eigenlijk is het zo dat als je dingen niet plant, er geen tijd voor in je
een bibliotheek die uit 66 boeken bestaat. Het agenda reserveert, ze niet gebeuren. Zo is het met
woord ‘Bijbel’ is afgeleid van het woord biblia, dat bijbellezen ook. Het is een goede gewoonte om de
‘boeken’ betekent. Deze boeken zijn geschreven dag te beginnen en te besluiten met Gods Woord.
door verschillende auteurs en zijn in een periode Maar kijk voor jezelf welk moment van de dag voor
van meer dan 1500 jaar ontstaan! Dat heeC gevol- jou het beste is om er wat meer tijd voor te nemen.
gen voor de manier waarop je de Bijbel leest. Een ge- Tussen twee haakjes, kies geen moment dat je moe
dichtenbundel lees je op een andere manier dan een bent, maar geef God je beste tijd!
geschiedenisboek. En een geschiedenisboek lees je
weer heel anders dan een persoonlijk brief. Zo is het Gebed
ook met de Bijbel! Het is nogal een verschil of je het Vraag de Heere God of Hij door Zijn Heilige Geest
boek met de Psalmen leest (gedichten), of de Kro- je helpt begrijpen wat je leest. Dat je mag zien Wie
nieken (geschiedenis), of een brief van Paulus. Lees Hij is, Wie de Heere Jezus is. Bid om geloof in de
daarom goed de inleiding op een bijbelboek voor- Heere Jezus, in Zijn Woord en bid om liefde om te
dóen wat je leest.
dat je begint met het lezen van dat boek.

Lezen
Lees, bijvoorbeeld aan de hand van een bijbelleesrooster, het bijbelgedeelte goed en rustig door. Dit
kun je doen aan de hand van verschillende bijbelstudiemethoden. Er zijn er veel, maar we geven er
hier twee die je goed alleen of in een groep kunt
gebruiken.
Bijbelstudiemethoden
w Zweedse methode
De naam ‘Zweedse methode’ is bedacht door Ada
Lum. Ada Lum ondersteunde jarenlang studenten
uit Zweden. Deze eenvoudige manier om de Bijbel
te bestuderen zag zij voor het eerst bij deze studenten. Vandaar de naam Zweedse methode.
Lees een bijbelgedeelte en voeg de volgende symbolen toe:
↑ iets over God
↓ iets over de mens
!
iets nieuws
?
iets wat niet begrepen wordt
→ iets om te gehoorzamen

w Vier keer B
Lees het bijbelgedeelte goed door en beantwoord
de volgende vier vragen:
1. Wat wil ik leren van dit gedeelte (Bedenken)?
2. Waarvoor wil ik de Heere Bedanken?
3. Wat wil ik aan God Belijden?
4. Waarvoor wil ik Bidden?
Denken
Het is uiteindelijk niet zo belangrijk welke manier
van bijbelstudie je gebruikt. Het gaat erom dat je
nadenkt over wat je leest. Dat het niet je ene oor in
en je andere oor uitgaat, maar dat je echt probeert
te begrijpen wat God tegen je zegt. De Bijbel is Zijn
liefdesbrief aan ons!
Schrijven
Schrijf op wat je leert, welke vragen je hebt, waarvoor je wilt bidden of danken.
Doen
Je kent vast wel de gelijkenis van de Heere Jezus over
de wijze en de dwaze bouwer. Het huis van de een is
bestand tegen zware stormen. Het huis van de ander gaat compleet tegen de vlakte. Weet jij wat volgens de Heere Jezus het grote verschil is tussen deze
twee bouwers? De wijze bouwer is de mens die Gods
Woord hoort en het ook dóet, het gehoorzaamt. De

dwaze bouwer is de mens die de woorden van God,
de Bijbel wel ként, maar niet gehoorzaamt. Bid na
het lezen van je Bijbel opnieuw. En vraag de Heere
om vergeving van je zonden, om liefde tot Hem, en
om te doen wat Hij zegt.
App: digitale ondersteuning bij de
HSV-Jongerenbijbel
Bij deze HSV-Jongerenbijbel bestaat ook een app.
Deze kun je aanvullend gebruiken, niet alleen omdat je de hele tekst digitaal beschikbaar hebt maar
ook omdat je makkelijk dingen op kunt zoeken. Je
kunt met de app bij ieder bijbelboek een landkaartje
opvragen en zien waar de plaatsen liggen, die daar
zijn genoemd. Ook kun je vanuit de bijbeltekst snel
achtergronden vinden bij een trefwoord. En je kunt
aanstrepen waar je met het regelmatig lezen van de
Bijbel gebleven bent.
Vanuit de app kun je via de sociale media samen met
vrienden de Bijbel lezen en elkaar bijpraten als je een
stukje gelezen hebt. Wat spreekt jou aan? Begrijp jij
dat woord? Heb jij dat filmpje gezien op YouTube dat
ook over het onderwerp van de bijbellezing gaat?
Op die manier krijgt bijbellezen ineens een extra dimensie. Je leest met elkaar alsof je aan een tafel zit.
Je leert elkaar beter kennen, niet alleen door over
koetjes en kalyes te praten, maar door over Gods
eigen Woord te schrijven en te lezen.
Wie zijn wij?
De HSV-Jongerenbijbel is geschreven op verzoek
van het bestuur van de Herziene Statenvertaling. We
hebben een kernredactie gevormd van mensen die
vertrouwd zijn met de Bijbel en die werken met jongeren. We hebben samen een eerste plan gemaakt
van stukjes die we bij de bijbeltekst wilden plaatsen om de tekst begrijpelijker te maken. We hebben vervolgens proeCeksten gemaakt, foto’s erbij
gezocht en die voorgelegd aan groepen van jongeren van diverse scholen. Ze mochten zeggen wat ze
van het materiaal vonden. Daarna hebben we meer
dan zeventig auteurs gevraagd en gevonden die de
teksten volgens de afspraken verder uitwerkten.
Ze kwamen uit diverse kerken die het gereformeerde gedachtegoed onderschrijven. We hebben het
geheel aangevuld met foto’s en andere illustraties.
Achter in deze uitgave kun je de namen vinden van
iedereen die heeC meegewerkt.
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GENESIS
Inleiding
Titel
God. Hij straT de zonde met de zondvloed. De ark
Genesis is een Grieks woord. Het betekent ‘oorlaat zien hoe God redding brengt.
sprong’, ‘ontstaan’ of ‘begin’. Dat past bij het begin Q In Genesis 17 sluit God een verbond met Abram.
van de wereld, het begin van de mensheid en het
Abram krijgt een nieuwe naam: Abraham. Dat
begin van het volk Israël.
betekent: vader van velen. De Heere is zijn God.
Van generatie op generatie. Tot in de verre toeSchrijver
komst. Dit verbond noemen we: verbond van
genade.
Mozes.
Q Jakob wordt de stamvader van het volk Israël. De
Tijd
Bijbel schrijT ook eerlijk over de zonde van Jakob. Dat God Abraham, Izak en Jakob uitkiest, is
Vanaf het begin van de wereld tot de tijd dat Jakob en
zijn kinderen in Egypte wonen. Dat is vanaf het beecht genade.
gin van de wereld tot ongeveer 1450 vóór Christus.
Sleutelteksten
Indeling
Q In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen. 1:1).
Genesis 1-11
Geschiedenis van de wereld tot aan Q En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de
de toren van Babel
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Genesis 12-50
Geschiedenis van de aartsvaders:
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
Abraham, Izak en Jakob
vermorzelen (Gen. 3:15).
Q Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw naSoort boek
geslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor
Q Genesis is een boek vol geschiedenis en verhalen. Er staan ook een paar gedichten en namenuw nageslacht na u (Gen. 17:7).
lijsten in.
Q De gedichten kun je herkennen aan een andere Thema’s voor en over jongeren
indeling van de bijbeltekst. Dichtregels vertellen Q Hoofdstuk 1 en 2 vertellen hoe God man en vrouw
voor elkaar heeT geschapen.
in Genesis een heel verhaal.
Q Vooral in het eerste stuk komen lijsten met namen Q Hoofdstuk 4 is het begin van een reeks gebeurtevoor. Aan die lijsten kun je zien dat God trouw is,
nissen die duidelijk maken dat zonde verschrikkelijk is. Kaïn maakt ruzie met zijn broer en gebruikt
van vader op zoon.
daarbij grof geweld.
Leeshulp
Q In hoofdstuk 5 lees je hoe Henoch iedere dag
dicht bij de Heere leeT.
Q Het boek Genesis begint met het scheppingsverhaal.
Q Direct daarna vinden heftige gebeurtenissen Q Hoofdstuk 24 beschrijT hoe God Izak en Rebekplaats. Adam en Eva keren zich van God af. Zo
ka bij elkaar brengt. Izak is aan het bidden als Rekomt de zonde in de wereld. Na de zondeval bebekka hem ontmoet.
looT God een Verlosser. Die Verlosser is de Heere Q Hoofdstuk 39 geeT aan hoe Jozef vanuit zijn geloof weerstand biedt aan seksuele verleiding.
Jezus (Gen. 3:15).
Q Het kwade krijgt het steeds meer voor het zeggen op de aarde. Bijna niemand luistert meer naar

God de Vader, Schepper van hemel en aarde
Unieke Schepper
Waarschijnlijk heb je de tijd al even achter je dat je
riep: mijn vader kan alles! Je aardse vader is tenslotte ook maar een mens. Het bijbelboek Genesis toont
ons echter een andere Vader. Hij kan echt alles! Hij is
de Schepper van hemel en aarde. En die almacht zet
Hij ook nu nog steeds in. Hij onderhoudt de schepping. Hij zorgt voor jou. Iedere dag. Als wíj iets gaan
maken, denken we daar eerst over na. We verzamelen ideeën of maken tekeningen. En daarna gaan
we aan de slag. Laat eens tot je doordringen dat jij
precies zo ook al bestond in de gedachten van God.
Lang voor je er was! En dat God de Vader jou vervolgens tevoorschijn riep. En zo ging het met alles in
het heelal. Dat werd zelfs ‘uit het niets’ geschapen.
Zonder enig materiaal dat voorhanden was.
Eeuwige Vader
Van onze Schepper weten we dat Hij altijd al Vader was. God is niet pas Vader geworden toen Hij
mensen schiep, die Hem zo noemden. God had al
een Zoon. En wat hield en houdt de Vader veel van
deze Zoon. En omgekeerd deze Zoon van Zijn Vader. Daar kom je niet tussen, zeggen wij soms van
een ouder en een kind, dat zijn twee handen op één
buik. Dat geldt op een heilige manier nog oneindig veel meer van de hemelse Vader en Zijn Zoon

Jezus. Samen met de Heilige Geest vormen Zij de
Goddelijke Drie-eenheid. God de Schepper is dus
al van eeuwigheid Vader. Hij zou geen God zijn als
Hij geen Vader was.
Abba Vader
Weet je wat het bijzondere aan dit Vaderschap is?
God wil het delen met mensen. Hij wil jouw Vader
zijn! Door de Heere Jezus Christus. Wie Mij gezien
heeG, heeG de Vader gezien, zegt Jezus (Joh. 14:9).
Daarvoor is een complete nieuwe geboorte nodig.
Daarvoor moet je uit God geboren worden. Want
wij hebben de duivel als onze vader gekozen (Joh.
8:44). Maar dat kan veranderen! Als je wedergeboren wordt, dan ontstaat een nieuwe relatie met God:
een Vader-kind-relatie. Maar u hebt de Geest van
aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Rom. 8:15). De Heilige Geest zorgt
ervoor dat verloren kinderen aangenomen kinderen
worden. Als God, de Schepper van hemel en aarde,
je Vader is, ben je pas gelukkig en veilig. Hoe je Hem
dan mag aanspreken? Dat spelt de Geest je voor:
Abba, Vader. Abba is een Aramees koosnaampje voor
vader, zoiets als ons woord papa. Heel intiem! Dan
heb je door het geloof een heilige Vader in de hemel, bij Wie je altijd welkom bent. Dan ligt heel je
leven in de zorgende handen van de hemelse Vader.
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De schepping
a 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.
⁶ b 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.
⁹ 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, 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.
¹⁴ 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 aanduiding van vaste tijden* en van dagen en jaren!
¹⁵ g 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.
²⁰ En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de
aarde vliegen, langs het hemelgewelf!

1

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: h 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.
²⁴ En God zei: Laat de aarde levende wezens 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 i naar Zijn beeld; naar het
beeld van God schiep Hij hem; j mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

En God schiep ... (1:26-27)
Op een geboortekaartje staat vaak zoiets als: Met dank aan God, de Schepper ... God
heeT ook jou geschapen. Natuurlijk anders dan
Adam en Eva, maar toch: je bent wonderlijk gemaakt. Wat betekent het voor jou, dat God je
Schepper is?
²⁸ En God zegende hen en God zei tegen hen: k Wees
vruchtbaar, word talrijk, vervul 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 l 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 m 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, n het was
zeer goed. Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de zesde dag.

Eigen schuld (HC vraag 6)
Hoe komt het dat ik zondig ben en
geneigd tot het kwaad? HeeT God ons zo geschapen? Nee, zeker niet. Dan zou God de veroorzaker van de zonde zijn. Dan was het echt
hopeloos met ons. God heeft geen enkele
schuld aan onze zonde. Integendeel, het wonder van Gods liefde is juist dat Hij onze schuld
in Zijn Zoon op Zich heeT genomen.

1:5 Toen ... geweest - Leerlijk: En het werd avond en het werd morgen; zie ook de verzen 8, 13, 19, 23 en 31. 1:14 tot aanduiding van
vaste tijden - Leerlijk: tot tekenen en tot vaste tijden.

genesis 1

God zei (1:1-2:3)
Genesis 1 vertelt hoe God begonnen is
met onze wereld. God schept de wereld door
eenvoudig te zeggen wat Hij wil. Tien keer
staat in dit hoofdstuk: God zei. Als God iets
zegt, gebeurt het ter plekke. Als God iets zegt,
is het er meteen. Soms zelfs uit het niets! Dat
is scheppen. Zo is God. Ook vandaag.

