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De 6 Scheppingsdagen 
M.V. 11-3-2012. Aanhalingen uit de Statenvertaling 1977 

 

 
Ik geloof dat God alles heeft geschapen in zes letterlijke dagen. Waarom daar moeilijk over doen 
als Gods Woord het zo zegt. Het Woord (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16) kon alle dingen gemak-
kelijk in zes dagen tot bestaan brengen, want er is niets te moeilijk voor Hem - zie Job 42:2; Psalm 
33:9; Lukas 1:37! 
Ook in de scheppingsvolgorde en de invulling ervan moeten we niet moeilijk doen. Ik heb getracht 
die zes scheppingsdagen te verklaren zoals het naar mijn mening redelijkerwijs zou kunnen gebeurd 
zijn. Ik zeg ook redelijkerwijs want veelal vult men die dagen in op een onredelijke manier, en ook 
zonder rekening te houden met andere Schriftplaatsen, zoals bv. Job 38. 

Belangrijk:  
In het scheppingsverhaal in Genesis is vooropgesteld dat de waarnemer zich op het aardoppervlak 
bevindt. Dit is erg bepalend voor onze exegese. Wie dat niet inziet zal bv. menen dat de lichtende 
hemellichamen pas op de 4de dag geschapen werden, terwijl dat reeds op de eerste dag gebeurde 
(alhoewel ze toen nog niet zichtbaar waren vanaf het aardoppervlak)! 
 

Genesis 1 Toelichting 

Dag 1 
1 In den beginne schiep [bara] God de hemel 
[shamayim] 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.  
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd 
licht.  
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God 
maakte scheiding [badal] 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. 

 

Vs 1. God “schiep” het universum en de aarde 
als iets geheel nieuws, ex nihilo, vandaar het 
woord “scheppen” en niet in algemene zin “ma-
ken” (zoals in Genesis 2:4). Het betreft alle ma-
terie en ruimte. De hemellichamen zon, maan en 
sterren zijn daarin begrepen! Zon en sterren ge-
ven reeds licht, maar dat bereikt het aardopper-
vlak (nog) niet. Alles ontstaat uit het niets door 
het machtige Woord (zie Psalm 33:9; Johannes 
1:3; Hebreeën 1:3).  
Vs 2. De aarde is nog gehuld in duisternis. Tot 
het waterige aardoppervlak dringt nog geen licht 
door. De aarde is immers omhuld met een don-
kere, geen licht doorlatende atmosfeer: laten we 
stellen dat deze bestaat uit interplanetair stof of 
puin. Vergelijk deze uitleg met Job 38:9: “Toen 
Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donker-
heid tot haar windeldoek”. 
Vs 3. De donkere atmosfeer wordt nu ‘translu-
cent’: er dringt licht door tot op het (waterige) 
aardoppervlak. Deze donkere “windeldoek” 
klaart nu voldoende op om licht door te laten, 
echter zonder dat de lichtende hemellichamen 
zichtbaar worden. 
Vs 4-5. Op het aardoppervlak dringt wel licht 
door, maar aan de andere kant van de bol is het 
duister. De aardrotatie brengt vanaf nu 12 uur 
licht en 12 uur duisternis afwisselend en overal 
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op het aardoppervlak, in dagelijkse cycli. Vanaf 
nu is er “dag” en “nacht” te onderscheiden.  

 

Dag 2 

6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het 
midden der wateren; en dat make scheiding 
tussen wateren en wateren! 
7 En God maakte [asah] dat uitspansel, en maak-
te scheiding tussen de wateren, die onder het 
uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven 
het uitspansel zijn. En het was alzo.  
8 En God noemde het uitspansel hemel [shama-
yim]. En het was avond geweest, en het was 
morgen geweest, de tweede dag. 

 

Vs 6-7. Onze luchtatmosfeer wordt in algemene 
zin “gemaakt”. De bestanddelen van lucht (voor-
al zuurstof en stikstof) bestonden waarschijnlijk 
al. Het water op aarde wordt gesplitst in water 
boven de luchtatmosfeer en water eronder, op de 
aarde. Het water boven het uitspansel is water 
dat zich als een gewelf boven in de atmosfeer 
bevindt. Deze overvloedige waterlaag boven de 
lucht zorgt voor een broeikaseffect op aarde 
(klopt met archeologische vaststellingen). Bij de 
Zondvloed ( catastrofemodel) zal een groot 
deel daarvan op aarde terecht komen. 
Vs. 8 Hier hebben we het begrip “hemel” in de 
engere betekenis van uitspansel, zijnde lucht en 
water(damp), in tegenstelling tot “hemel” in vs. 1 
waar het universum is bedoeld. Het Hebreeuwse 
woord “shamayim” omvat beide betekenissen. 
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Dag 3 

9 En God zeide: Dat de wateren van onder de 
hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het 
droge gezien worde! en het was alzo.  
10 En God noemde het droge aarde, en de ver-
gadering der wateren noemde Hij zeeën; en God 
zag, dat het goed was.  
11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras-
scheutjes, zaaddragend kruid, vruchtbaar ge-
boomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks 
zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 
12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, zaad-
dragend kruid 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. 

 

Vs. 9-10. Het aardoppervlak was nog helemaal 
bedekt met water, maar nu daalt de aarde plaat-
selijk zodat het water daarin loopt zodat er zeeën 
en oceanen ontstaan, en de aarde rijst op andere 
plaatsen omhoog tot droog land en bergen. 
Vs. 11-12. Hier zien we het ontstaan van planten 
en bomen. Merk op dat voor deze beplanting 
sinds dag 1 ook al licht beschikbaar is, iets wat 
in zoveel andere creationistische modellen niet 
het geval is en uiteraard voor wetenschappelijke 
problemen zorgt. 

 

Dag 4 

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uit-
spansel des hemels, om scheiding te maken tus-
sen de dag en tussen de nacht; en dat zij zijn tot 
tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en 
jaren!  
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des 
hemels, om licht te geven op de aarde! En het 
was alzo. 
16 God dan maakte [asah] 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 [nathan] ze in het uitspansel 
des hemels, om licht te geven op de aarde. 
18 En om te heersen op de dag, en in de nacht, 
en om scheiding te maken tussen het licht en 
tussen de duisternis. En God zag, dat het goed 
was. 

Vs. 16. God “maakte” de zon, de maan en de 
sterren: ze waren immers al ex nihilo “gescha-
pen” op Dag 1, maar nu worden ze duidelijk 
waarneembaar “gemaakt”. Dit zou kunnen gerea-
liseerd zijn door het volledig verdwijnen van de 
“windeldoek” van kosmisch stof (zie Dag 1). 
Vs. 17. God “stelde”: zij waren immers al “ge-
schapen” in Dag 1, maar de hemellichten worden 
nu pas zichtbaar in het uitspansel van op het 
aardoppervlak, ten behoeve van de schepselen 
die eraan komen in Dag 5. De hemellichten krij-
gen in het uitspansel een waarneembare plaats, 
baan of traject. 
Vs. 18. Door de rotatie van de aarde krijg je 
zichtbaar overdag de zon, en in de nacht zijn de 
maan en de sterren zichtbaar. Ze zijn nu beschik-
baar voor kalenders en navigatiedoeleinden. Al-
les is nu gereed voor mens en dier. 
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19 Toen was het avond geweest, en het was 
morgen geweest, de vierde dag. 

 

 

Dag 5 

20 En God zeide: Dat de wateren overvloedig 
voortbrengen een gewemel van levende zielen; 
en het gevogelte vliege boven de aarde, in het 
uitspansel des hemels!  
21 En God schiep [bara] de grote walvissen, en 
alle levende wriemelende ziel, welke de wateren 
overvloedig voortbrachten, naar haar aard; en 
alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God 
zag, dat het goed was. 
22 En God zegende ze, zeggende: Weest vrucht-
baar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren 
in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige 
op de aarde!  
23 Toen was het avond geweest, en het was 
morgen geweest, de vijfde dag. 

Vs. 20-21. God “schiep” de zeedieren en de vlie-
gende dieren. Er wordt niet in algemene zin ge-
sproken van “maken”. Het is immers iets bijzon-
ders wat er nu gebeurt : de eerste levende schep-
selen. 

 
 

Dag 6 

24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen 
voort [yatsa = geboren worden], naar haar aard, 
vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar 
zijn aard! En het was alzo.  
25 En God maakte [asah] het wild gedierte der 
aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en 
al het kruipend gedierte van de aardbodem naar 
zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, 
[asah] naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en 
dat zij 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 

Vs. 24-25. God “maakte” de landdieren vooraf-
gaand op het “maken” van de mens. 
Vs. 26. God nam zich voor de mens te “maken”, 
omdat hij in eerste instantie, fysisch, moest “ge-
maakt” worden “uit het stof van de aardbodem” 
(Genesis 2:7a).  
Vs. 27. God “schiep” de mens, in tweede instan-
tie, geestelijk, als een schepping naar het beeld 
van God (Genesis 2:7b). Dat aspect krijgt extra 
aandacht en nadruk en daarbij past het woord 
“scheppen” of creëren, dat bovendien tweemaal 
in het vers gebruikt wordt. 
ASAH en BARA zijn twee werkwoorden die 
soms wel door elkaar gebruikt worden maar die 
toch hun specifieke betekenis behouden op ande-
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kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.  
27 En God schiep [bara] de mens naar Zijn 
beeld; naar het beeld van God schiep [bara] Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij ze.  
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: 
Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en ver-
vult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heer-
schappij over de vissen der zee, en over het ge-
vogelte des hemels, en over al het gedierte, dat 
op de aarde kruipt!  
29 En God zeide: Ziet, Ik heb u al het zaadzaai-
ende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en 
alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht 
is; het zij u tot spijs!  
30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al 
het gevogelte des hemels, en aan al het kruipen-
de gedierte op de aarde, waarin een levende ziel 
is, [heb Ik] al het groene kruid tot spijs [gege-
ven]. En het was alzo.  
31 En God zag al wat Hij gemaakt [asah] had, en 
ziet, het was zeer goed. Toen was het avond ge-
weest, en het was morgen geweest, de zesde dag. 

re plaatsen, waar God dat goedvindt. Ook in on-
ze taal is er een verschil in betekenis tussen de 
begrippen creëren en maken. Een architect zegt 
dat hij een mooi gebouw gecreëerd heeft, en 
soms ook dat hij een gebouw gemaakt heeft; 
maar een aannemer zegt enkel dat hij een ge-
bouw gemaakt heeft, nooit dat hij zoiets gecre-
eerd heeft. 
ASAH: Strong’s 6213: “to do or make, in the 
broadest sense and widest application”. 
BARA: Strong’s 1254: “(absolutely) to create; 
(qualified) to cut down (a wood), select, feed (as 
formative processes):-- choose, create (creator), 
cut down, dispatch, do, make (fat)”. 
Vs 31. “Gemaakt” in zijn algemene betekenis 
van vervaardigen, doen ontstaan. 

 
 
 

 
 
Tot slot: 
Bent u het niet eens met deze toelichting? Geen probleem. De Schrift treedt sowieso niet in detail. 
Wij hoeven enkel het eenvoudige scheppingsverslag in Genesis te geloven, niet alles in detail te 
begrijpen of te kunnen verklaren. Ongelovigen (wetenschappers of niet) kunnen Genesis hoofdstuk 
1 echter niet accepteren omdat dit verslag naar hun geconditioneerde opvattingen “onmogelijk” kon 
hebben plaatsgevonden en “onwetenschappelijk” zou zijn. Christenen worden dan geacht ook deze 
mensen van een verklaring te voorzien die hen aan het denken kan brengen.  
Ik meen met deze summiere verklaring niet tegenbijbels geweest te zijn. Het gaat om “hoe het had 
kunnen zijn” zonder de Schrift geweld aan te doen. U hoeft dat niet als vaststaand ‘evangelie’ aan te 
nemen maar enkel als een model te zien ten behoeve van ongelovigen of zij die twijfelen. Naarmate 
de wetenschap kan loskomen van zijn vooropgestelde filosofische, evolutionaire, materiële, en dus 
in wezen on-wetenschappelijke ontstaansmodellen, kan het zich meer richten op wetenschap die 
niet strijdig is met Gods Woord, om daarvan te leren, in de eerste plaats tot eeuwig behoud. 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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