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Is er een hiaat (‘gap’) tussen  
Genesis 1:1 en 1:2? 

http://www.wayoflife.org/ 

Bespreking van de gap theory, of ruin-reconstruction theory, restitutieleer, hiaattheorie 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977) 
Vertaling, inlas, links en voetnoten door M.V. - Update 29-01-2008; 30-5-2009 

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest 
en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de 
wateren” (Genesis 1:1, 2). 
 
 
BESCHRIJVING VAN DE GAP THEORY 
Volgens de “gap theory” schiep God het universum in Genesis 1:1, en tussen dit en de gebeurtenis 
in vers 2, was er een grote catastrofe. De Scofield Reference Bible presenteert deze theorie als volgt: 
“Het oppervlak van de aarde draagt overal de tekenen van zo’n catastrofe. Er zijn aanwijzingen die 
deze verbindt met een voorafgaande beproeving en val van engelen”.  

Scofield Bible Course, uitgave Het Morgenrood, redactie Jb Klein Haneveld, Band 1-pag. 81: 
“Genesis 1:1 heeft betrekking op de oorspronkelijke schepping, die wij “oer-schepping” noe-
men. Deze “oer-schepping” werd door God tot stand gebracht in een ver-verwijderd datum-
loos verleden, dat voldoende ruimte biedt voor al de geologische eeuwen, die volgens 
de moderne wetenschap gepasseerd moeten zijn. De hemel en de aarde van de oer-
schepping is ten onder gegaan. Tussen de oer-schepping van Gen. 1:1 en de “woeste en ledi-
ge” aarde van vers 2 ligt een enorme kloof van vele miljoenen jaren, waarin alles, wat 
volgens de geologen moet hebben plaatsgehad, ook inderdaad geschied is. De uitdruk-
king: “de aarde nu was (werd) woest en ledig” is geen beschrijving van het voltooide schep-
pingswerk van vers 1. 
Wij kunnen gevoeglijk aannemen, dat er tussen Gen. 1:1 en Gen. 1:2 een of andere grote 
pré-Adamitische catastrofe heeft plaats gehad, die de wereld in de verschrikkelijke chaotische 
toestand gebracht heeft, welke beschreven wordt door de woorden “woest” en “ledig”. Er zijn 
enkele aanwijzingen in de Schrift, dat de ondergang van de oer-schepping van Gen. 1:1 ver-
band houdt met de val van de duivel en zijn engelen. 
Zie Ezechiël 28:12-15 en Jesaja 14:9-14”.                         [inlas en benadrukking door M.V.] 

 
Een ander voorbeeld hiervan wordt gevonden in Explore the Book van J. Sidlow Baxter: 
“Het tweede vers, dat zegt dat de aarde ‘woest en ledig’ was, beschrijft niet, zoals velen denken, de 
eerste toestand van de aarde na haar schepping. Het zinspeelt op een cataclysme die de aarde later 
desolaat maakte. Verzen 1 en 2 bezitten geen logische connectie. Er zit een pauze tussen, waarvan 
de tijdsspanne niet gekend is. … De moderne geologie biedt datums die de immense ouderdom van 
de aarde bewijzen. … Tussen de eerste twee verzen van Genesis is er een ruim bereik voor alle geo-
logische tijdperken”. 
 
OORSPRONG EN REDEN VOOR DE GAP THEORY 
“Alhoewel zinspelingen op deze theorie in christelijke geschriften kunnen teruggevoerd worden tot 
de 4de eeuw n.C., was het niet eerder dan tijdens de bedieningen van Thomas Chalmers, een Schots 
geleerde, en George H. Pember (1876) dat de theorie echt aansloeg. In 1917 nam C.I. Scofield deze 
theorie op in zijn aantekeningen en haar populariteit was verzekerd. Deze laatste twee datums zijn 
significant, omdat tegen 1880 Darwins evolutietheorie, zoals gesteld in de Origin of the Species, 
algemeen aanvaard werd door de wetenschappelijke wereld. Deze theorie leerde dat de wereld vele 

http://www.wayoflife.org/


 2

miljoenen jaren oud is, zoals aangegeven in het fossielenverslag en de beweringen van de uniformi-
tarische1 geologie. De christelijke theoloog werd dan geconfronteerd met een serieus probleem. Hoe 
kon dit alles verzoend worden met Genesis 1? Er werd een antwoord gevonden: men kon gemakke-
lijk talloze miljoenen jaren in dat bodemloze gat plaatsen waarvan men het bestaan veronderstelde 
tussen Genesis 1:1 en 1:2. De gap theory kan dus deels aanzien worden als een poging, van christe-
lijke geologen, om de niet-christelijke evolutionisten te sussen” (Willmington’s Guide to the Bible). 
We kunnen dit motief duidelijk zien in het commentaar van J. Sidlow Baxter hierboven. 
 
ARGUMENTEN VÓÓR DE GAP THEORY BEANTWOORD (sommige hiervan uit Willming-
ton’s Guide to the Bible): 
1. Aanhangers van de gap theory zeggen dat de frase “woest en ledig” in Genesis 1:2 (Hebr.: tohu 
wa-bohu2) elders voorkomt in Jesaja 34:113 en 45:184 en daar spreekt van oordeel. Maar, in andere 
passages betekent het gewoon lege ruimte. Zie Job 26:75; Dt. 32:106; Job 6:187; 12:248; Ps. 107:409. 
2. De aanhangers van de gap theory zeggen dat het werkwoord, vertaald als “was” in Genesis 1:2 
(Hebreeuws: hayetha10) vertaald zou moeten worden als “werd”. Het Schriftbewijs spreekt dit ech-
ter tegen. Het Hebreeuwse werkwoord wordt 264 keer in de Pentateuch gevonden, en in 258 van de 
gevallen wordt het woord correct vertaald als “was”. Een voorbeeld: Jona 3:311. 
3. Aanhangers van de gap theory zeggen dat er een verschil is tussen de werkwoorden “bara”12 
(“scheppen”, Gen. 1:1) en “asah”13 (“maken”, Gen. 1:7). Maar deze woorden worden als synonie-
men gebruikt. In Gen. 1:2614 wordt het woord “asah” gebruikt voor de schepping van de mens, ter-
wijl in vers 2715 voor dezelfde schepping het woord “bara” wordt gebruikt. 
4. Volgens de aanhangers van de gap theory staat de “duisternis”16 in Genesis 1:2 symbool voor het 
kwaad, het boze. Dat is echter niet altijd het geval, zoals te zien in Psalm 104:20, 24: “Gij beschikt 

 
1 Uniformitarisme: Is het idee dat de processen die aan de basis van de geologie liggen, dezelfde vorm en frequentie 
hebben gehad tijdens het verloop van de geschiedenis. In feite stelt men dus: “Het heden is de sleutel tot het verleden”. 
2 “Woest en ledig”: tohuw - Strong’s 8414 en bohuw - Strong’s 922. KJV: “without form and void”. 
3 Jesaja 34:11: “Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wo-
nen; want Hij zal een richtsnoer der woestheid [tohuw - Strong’s 8414] over hen trekken, en een richtlood der ledig-
heid”. KJV: “confusion”. 
4 Jesaja 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 [tohuw - Strong’s 8414] zijn zou, 
maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer”. KJV: “vain”. 
5 Job 26:7: “Hij breidt het noorden uit over het woeste [tohuw - Strong’s 8414]; Hij hangt de aarde aan een niet”. KJV: 
“empty space” (lege ruimte). 
6 Deut. 32:10: “Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste [tohuw - Strong’s 8414] huilende wildernis; Hij 
voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel”. KJV: “waste”. 
7 Job 6:18: “De gangen van hun weg wenden zich ter zijde af; zij lopen op in het woeste [tohuw - Strong’s 8414], en 
vergaan”. KJV: “nothing”. 
8 Job 12:24: “Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg, en doet hen dwalen in het woeste [tohuw - 
Strong’s 8414], waar geen weg is”. KJV: “wilderness”. 
9 Psalm 107:40: “Hij stort verachting uit over de prinsen, en doet hen dwalen in het woeste [tohuw - Strong’s 8414], 
waar geen weg is”. KJV: “wilderness”. 
10 “Was”: hayah - Strong’s 1961. 
11 Jona 3:3: “Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN. Nineve nu was [hayah - 
Strong’s 1961] een grote stad Gods, van drie dagreizen”. 
12 Gen. 1:1: “In den beginne schiep [bara - Strong’s 1254] God de hemel en de aarde”. 
13 Gen. 1:7: “En God maakte [asah - Strong’s 6213] dat uitspansel …” 
14 Gen. 1:26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken [asah - Strong’s 6213] naar Ons beeld …” 
15 Gen. 1:27: “En God schiep [bara - Strong’s 1254] de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep [bara - 
Strong’s 1254] Hij hem; man en vrouw schiep [bara - Strong’s 1254] Hij ze”. 
16 Gen. 1:2: “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis [choshek - Strong’s 2822] was…” 
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de duisternis17 en het wordt nacht, waarin al het gedierte naar buiten treedt … Hoe groot zijn Uw 
werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt …” 
5. Volgens de aanhangers van de gap-theorie toont Gods bevel aan Adam en Eva: “vervult de aar-
de” in Gen. 1:2818, dat de aarde voorheen bewoond was en nu hérbewoond moest worden. Maar het 
woord “vervult” in Gen. 1:28 betekent gewoon “vullen”. Het is hetzelfde Hebreeuwse woord (ma-
le’) dat vertaald wordt met “vervult” in vers 2219. 
6. Aanhangers van de gap-theory gebruiken Jeremia 4:2320 en Jesaja 24:121 om hun positie te onder-
steunen, maar deze verzen verwijzen naar de Grote Verdrukking, vlak voor de aardse wederkomst 
van Christus, en slaan niet op de schepping. 
 
WAAROM WIJ DE GAP THEORY AFWIJZEN (uit Willmington’s Guide to the Bible) 
1. Ze is ONWETENSCHAPPELIJK. De gap theory was (ten dele) een poging om het scheppings-
verslag te verzoenen met de lange tijdsperioden in de evolutietheorie. Maar evolutie zelf is geheel 
onwetenschappelijk en trotseert de 2de wet van de thermodynamica (dat het universum in een proces 
zit van verval en afname en niet in een proces van opwaartse evolutie). 
2. Ze is ONSCHRIFTUURLIJK. Paulus stelt in Romeinen 5:12 en 8:20-22 dat de zonde van de 
mens de dood voortbracht, zelfs over de dieren. Maar de gap theory plaatst Adam bovenop een gi-
gantisch gefossiliseerd, dierlijk kerkhof! 
3. Ze is OVERBODIG. De meest natuurlijke interpretatie van Genesis 1:1-2 is de woorden te ne-
men zoals ze zijn, zonder toevoegsels of afnemingen. Genesis 1:1 wordt dan de beknopte verklaring 
van de schepping. In het eerste vers zegt God ons wat Hij deed. In de volgende verzen zegt Hij ons 
hoe Hij dat deed. 

___________________ 

 
Lees hierbij aansluitend: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf  

 
Sites en artikelen die de gap theory afwijzen: 
Nederlands: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf 
http://www.bijbelenonderwijs.nl/index.php?item=hiaat(gap)theorie&grp=evolutie 
http://www.allaboutcreation.org/dutch/gap-theorie.htm 
http://home.hetnet.nl/~genesis/Deel3/faq_hiaat.htm 
Rechtstreeks, Oktober 2007: http://www.oudesporen.nl/Download/HB302.pdf 

Engels: 
https://creation.com/genesis-13-undermines-gap-theory 
http://www.icr.org/article/675/ 
http://www.answersingenesis.org/creation/v26/i3/softgap.asp 
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/compromise.asp 
http://www.answersingenesis.org/creation/v10/i1/gaptheory.asp 
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-gaptheory-problems.html 
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c003.html 
http://www.carm.org/evo_questions/gaptheory.htm 
http://www.allaboutcreation.org/gap-theory.htm 

 
17 Hebr. choshek - Strong’s 2822. 
18 Gen. 1:28: “… en vervult [male’ - Strong’s 4390] de aarde”. KJV: “replenish”. 
19 Gen. 1:22: “… en vervult [male’ - Strong’s 4390] de wateren in de zeeën”. KJV: “fill”. 
20 Jeremia 4:23: “Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar de hemel, en zijn licht was er niet”. 
21 Jesaja 24:1: “Ziet, de HEERE maakt het land ledig, en Hij maakt het woest; en Hij keert deszelfs gestaltenis om, en 
Hij verstrooit zijn inwoners.” 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf
http://www.bijbelenonderwijs.nl/index.php?item=hiaat(gap)theorie&grp=evolutie
http://www.allaboutcreation.org/dutch/gap-theorie.htm
http://home.hetnet.nl/~genesis/Deel3/faq_hiaat.htm
http://www.oudesporen.nl/Download/HB302.pdf
https://creation.com/genesis-13-undermines-gap-theory
http://www.icr.org/article/675/
http://www.answersingenesis.org/creation/v26/i3/softgap.asp
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/compromise.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v10/i1/gaptheory.asp
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-gaptheory-problems.html
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c003.html
http://www.carm.org/evo_questions/gaptheory.htm
http://www.allaboutcreation.org/gap-theory.htm
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http://www.users.bigpond.com/rdoolan/gaptheory.html 
http://www.icr.org/topic/174/ 
http://www.learnthebible.org/gap_or_not.htm 
http://www.fredsbibletalk.com/fb006.html 
http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/gap.html 
http://www.wayoflife.org/fbns/istherea-gap-genesis.html 
http://www.creationontheweb.com/content/view/3055/ 
http://downloads.creationontheweb.com/pdfs/gap_theory_tract.pdf 
http://www.creationontheweb.com/content/view/1294/ 
http://www.creationdefense.org/49.htm 
http://www.middletownbiblechurch.org/sciences/scienc5.htm 

 
 
Nederlandse sites die de Gap-theorie aanhangen:  
“Bijbels Panorama”: http://www.bijbels-panorama.nl/ 
“Bijbelstudie Centrum”: zie vraag 17 onder http://www.bijbelstudiecentrum.nl/vragenlijst.html.  
“Verborgenheid”: http://www.verborgenheid.com/ 
“Nederlands Bijbelstudie Centrum”: http://www.bijbelstudie.nl/ 
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