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GENESIS 1

HET EERSTE BOEK VAN MOZES, GENAAMD GENESIS

HOOFDSTUK 1.

God schept den hemel en de aarde, vss. 1, 2. En het licht, op den eersten dag, 3. Op den tweede het

uitspansel, met scheiding der onderste en bovenste wateren, 6. Op den derde scheidt Hij het droge en de

wateren, 9. Schept gras en vruchtbare bomen, 11. Op den vierde de zon, maan, en sterren, 14. Op den vijfde

kleine en grote vissen, mitsgaders het gevogelte, met zegening, 20. Op den zesde het gedierte der aarde, 24.

En op het laatst den mens, man en vrouw, naar Zijn beeld, gevende hun heerschappij en Zijn zegen, 26. Ook

onderscheidende de spijze des mensen, en der gedierten, 29. Kent al Zijn schepselen voor goed, 31.

De schepping

Kanttekeningen

Verwijzingen naar (de kanttekeningen bij) deze tekst

Gen. 1 op vers 1. Gen. 2 op vers 1. Num. 16 op vers 30. 2 Kron. 2:12. Neh. 9:6. Ps. 136:5. Ps. 148 op vers 7. Jer. 10:12.

Jer. 51:15. Ez. 28 op vers 13. Joh. 1 op vers 1. Hand. 14:15. Hand. 17:24. Hebr. 1 op vers 10. Hebr. 11:3. Openb. 14:7.

HBh, 6. vr. 5. HBu, 6. vr. 5. HC, Zondag 9 vr. 26. KB, vr. 23.

1 IN den 1abeginne 2schiep God den 3hemel en de aarde.

a Job 38:4. Ps. 33:6; 89:12; 136:5. Hand. 14:15; 17:24. Hebr. 11:3.

1 Van den tijd der schepping aller creaturen, die door de schepping in het wezen gekomen

zijn; dewijl zij tevoren niet geweest waren, maar God alleen, Die zonder begin is, Ps. 90:2.

Spr. 8:22, 23. Kol. 1:17. Vgl. dit met Joh. 1:1.

2 Scheppen is in dit hoofdstuk en elders te zeggen: iets voortre�elijks maken, hetwelk

tevoren niet was; hetzij uit niet, vers 1 of uit wat anders dat uit niet geschapen was, als

vss. 21, 27. Van het Hebreeuwse woord Elohim, dat is, God, zie Gen. 20 op vers 13.

3 Door hemel, of hemelen (zijnde dit woord bij de Hebreeën in het enkelvoud niet

gebruikelijk) en aarde, mag men in dit eerste vers verstaan óf den hemel en de aarde

zoals zij op den eersten dag zijn geschapen, óf de ganse wereld met alle hemelse en

aardse schepselen daarin begrepen. Vgl. Gen. 2:1.

2 De 4aarde nu was 5woest en ledig, en duisternis was 6op den afgrond; en de 7Geest Gods
8zweefde 9op de wateren.
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