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Teksten gebruikt bij verkondiging door Henk Rijstenberg  

“Genesis niet bewijzen maar geloven” 

 

Het aantal hier genoemde teksten kan afwijken van het aantal daadwerkelijk in de verkondiging 

genoemde teksten. Onderstaande teksten vormden de basis voor de verkondiging. 

 

INTRO: GELOVEN! 

 

1 Johannes 5:4  Dit is de overwinning die de  wereld overwint, namelijk ons  geloof. 

 

 

WIE LEID UW GEDACHTEN? 

 

1 Corinthiërs 3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat 

geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; 

 

1 Corinthiërs 2:12-14  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit 

God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 

dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij 

het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet 

hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het 

slechts geestelijk te beoordelen is. 

 

Heb 11:1-3  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, 

die men niet ziet.   Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven.   Door het geloof 

verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare 

niet ontstaan is uit het waarneembare. 

 

SCHEPPING IN DE TANACH 

 

GEEN PERIODEN MAAR DAGEN 

 

Ex 20:11  Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 

daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. 

 

Exodus 31:17  Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl 

de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en 

Zich verkwikt heeft. 

 

Jeremia 33:20 – 26   20 - Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond 

met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet [meer] op hun tijd zullen zijn,  dan 

zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal 

hebben die koning is op zijn troon, en [ook het verbond] met de Levieten, de priesters, Mijn 

dienaren.  Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, 

zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen.  Het 

woord van de HEERE kwam tot Jeremia:  Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee 

geslachten die de HEERE verkozen had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, 

zodat het voor hen geen volk meer is.   

Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, [als] Ik de vaste orde 

van de hemel en de aarde niet geregeld heb,  dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn 

dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van 

Abraham, Izak en Jakob zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij 

over hen ontfermen. 
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LICHT EN LICHTDRAGERS ➔  GOD IS ZELF HET LICHT 

 

Genesis 1:3-5 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed 

was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 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.  

 

Genesis 1:14-19  En God zei: 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! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En 

het was zo. 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 de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om 

licht te geven op de aarde, 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. Toen was het avond geweest en het was morgen 

geweest: de vierde dag. 

 

Psalmen 74:16  De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en de zon bereid. 

 

Psalmen 139:12  Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de 

duisternis is als het licht. 

 

Jesaja 60:19-20 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de 

maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw 

Sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de 

HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.  

 

Openbaring 21:23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; 

want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.  

 

Openbaring 22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van 

node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle 

eeuwigheid. 

 

Numeri 19:5 laat zien dat de wolkkolom 's nachts de Tabernakel  verlichtte (als met vuur) 

 

WAS OF WERD WOEST EN LEDIG  TOHOE - BOHOE 

 

De combinatie woest en ledig Hebr. Tohoe wa Bohoe komt 3x voor in de bijbel en heeft naar mijn 

inzicht 3x te maken met een resultaat van een oordeel 

 

1e keer  Genesis 1:2  

SV Staten Vertaling:  De aarde nu was woest (Hebr. tohoe) en ledig (Hebr. bohoe), en duisternis 

[was] op den afgrond; en de Geest Gods zweefde (broedde) op de wateren.  

 

YLT Young Literal translation: the earth hath existed waste and void, and darkness [is] on 

the face of the deep, and the Spirit of God fluttering on the face of the waters, 

Vertaling YLT: de aarde is woest en ledig geworden, en duisternis is op het gelaat der diepte, 

en de Geest Gods fladdert op het gelaat der wateren, 

 

2e keer  Jesaja 34:11 (Jes. 34:1-17 is een oordeelsprofetie die de aarde en haar inwoners treft) 

Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin 

wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid (Hebr. tohoe) over hen trekken, en een richtlood 

der ledigheid (Hebr. bohoe). 
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3e keer  Jeremia 4:23  Ik zag het land aan, en ziet, het was woest (Hebr. tohoe) en ledig (Hebr. 

bohoe); ook naar den hemel, en zijn licht was er niet. 

 

Verdere teksten 

 

 

Psalmen 104:30  Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat 

des aardrijks. 

 

Jesaja 45:18  Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde 

geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd (Hebr. tohoe) 

heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is 

geen ander. 

 

 

DE TENACH VERHAALT HET WONDER VAN DE SCHEPPING 

 

Psalm 8:5 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij 

bereid hebt: 

 

Psalm 24:1-2 Van David. Een psalm. Des HEREN is de aarde en haar volheid, de wereld en die 

daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeen gegrond en op de stromen gevestigd. 

 

Psalm 33:6-9  Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn 

mond al hun heer.  Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt watervloeden in 

schatkamers op.  De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem 

ontzag hebben.  Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. 

 

Psalm 89:11-12  Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze 

gegrond,  het Noorden en het Zuiden, Gij hebt ze geschapen; Tabor en Hermon jubelen in uw 

naam. 

 

Psalm 136: 5-9  die met verstand de hemel schiep, want zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid; die de aarde op de wateren uitbreidde, want zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid; die de grote lichten maakte, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid; de zon 

tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid; de maan en de 

sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid; 

 

Ps 148:5  Dat zij de naam des HEREN loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; 

 

Jes 40:28  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper 

van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 

 

Jesaja 42:5  Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde 

uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de 

geest aan hen die daarop wandelen: 

 

Jeremia 10:12 en 51:15  Hij maakt de aarde door zijn kracht, Hij bereidt de wereld toe door zijn 

wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand. 
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JESHOEA HAALT ZELF DE SCHEPPING AAN 

 

Matheus 19: 4 – 6 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den 

beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en 

moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn.  Zo zijn zij niet meer 

twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.   

 

DE APOSTELEN HALEN DE SCHEPPING AAN 

 

Handelingen 14:14-15 Lukas schrijft hier over Paulus! 

Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen 

naar voren onder de schare, (14-15a) uitroepende: Mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar 

zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de 

levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. 

 

Handelingen 17:24-27 ( Paulus toespraak over de onbekende God ) 

De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont 

niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog 

iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit een enkele het 

gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de 

hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, 

of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 

 

Ro 1:19-20  daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft 

het hun geopenbaard.   Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en 

goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, 

zodat zij geen verontschuldiging hebben. 

 

Romeinen 5:12  Paulus heeft het hier over Adam door wie de zonde in de wereld kwam 

 

1 Thimotheus 2:13 Eerst Adam gemaakt dan Eva 

 

Opb 4:9-11  En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die 

op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft,   zullen de vierentwintig oudsten zich 

nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden 

leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende:   Gij, onze Here en God, zijt 

waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om 

uw wil was het en werd het geschapen. 

 

DE MASHIACH (HET LEVENDE  WOORD VAN GOD) IS SCHEPPER! 

 

Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.  

(Hebr. bereeshiet bara èlohiem et hashamajiem we'et ha'arets)  

 

NB.! Het woord be = (in) reeshiet = (begin) wordt in meer dan de helft van de gevallen vertaald 

met: Eersteling, eerste, voornaamste, voortreffelijkste. Zodat we ook kunnen vertalen met: In de 

Eersteling schiep God….    (hierbij komt Jeshoe HaMashiach (Jezus Christus) in beeld!!) 

 

Psalm 33:6-9  Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn 

mond al hun heer. 

 

Joh 1:1-3  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit 

was in den beginne bij God.  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen 
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ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der 

mensen; 

 

Joh 1:10  Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet 

gekend. 

 

Ro 11:36  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in 

eeuwigheid! Amen. 

 

1Corinthe 8:6  voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot 

wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. 

 

Col 1:16-17  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde 

zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 

machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen 

hebben hun bestaan in Hem; 

 

Hebreen 1:1-2  Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in 

de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld 

heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 

 

JESHOEA ZEGT ZELF: 

 

Joh 5:46-47   Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij 

geschreven.  Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? 

 

DE EERSTE EN DE LAATSTE ADAM (MENS) 

 

1 Corinthe 15:21-22 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden  

door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus  allen levend 

gemaakt worden. 

 

1 Corinthe 15:45-49  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende 

ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 


