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Studie 2. De schepping  Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus 

A. God maakte de scheppingsgeschiedenis bekend 

Genesis 2:4. 4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen 

zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en 

hemel maakte. 

 

B. Wanneer heeft God het heelal geschapen?.  

Genesis 1:14. 14 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 aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

 

C. Hoe heeft God het heelal geschapen?.  

Hebreeën 11:3 GNB. 3 Door ons geloof weten wij dat het heelal 

gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is 

uit het onzichtbare. 

Romeinen 4:17b. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd 

heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die 

niet zijn, roept alsof zij zijn. 
 

D. Wat is de volgorde van de schepping?.  

Genesis 1:5. 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 
Genesis 2:1. 1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun 

legermacht. 

Genesis 1:1-2. 1 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.

 

E. Waarom heeft God de scheppingsgeschiedenis 
bekendgemaakt?.  

Psalm 90:2. 2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de 

wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U 

God. 

Psalm 33:6,9. 6 Door het Woord van de HEERE is de hemel 

gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. 

9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. 
Hebreeën 11:3. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 

gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die 

men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. 
Romeinen 4:17. 17 zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader 

van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij 

geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de 

dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. 
2 Petrus 3:5. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat 

door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, 

evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 
Hebreeën 1:3b. 3b nadat Hij de reiniging van onze zonden door 

Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van 

de Majesteit in de hoogste hemelen. 
Genesis 1:11. 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. 
Genesis 1:24. 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. 
Psalm 115:16. 16 De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de 

aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. 
Genesis 1:1. 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

Genesis 1:14. 14 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 aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! 
Genesis 1:29. 29 En God zei: Zie 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. 
Romeinen 1:19-20a. 19 19 omdat wat van God gekend kan 

worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers 

geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, 

worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en 

doorzien, 
Handelingen 14:17. 17 hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet 

door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare 

tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. 
1 Timoteüs 4:4-5. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed 

en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard 

wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en 

door het gebed. 
1 Timoteüs 6:17b. maar op de levende God, Die ons alle dingen in 

rijke mate verschaft om ervan te genieten; 
Genesis 1:27-28. 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar 

het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep 

Hij hen. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: 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! 
Spreuken 12:10. 10 De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, 

maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos. 
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Genesis 9:3. 3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot 

voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene 

gewas. 
Matteüs 20:25-26. 25 En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei 

Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen 

voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. 26 Maar zo zal het 

onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw 

dienaar zijn; 
Romeinen 13:1-2. 1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de 

gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van 

God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat 

hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God 

ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel 

halen. 

Handelingen 4:19-20. 19 Maar Petrus en Johannes antwoordden 

en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer 

naar u te luisteren dan naar God. 20 Want wij kunnen niet nalaten 

te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. 
Handelingen 5:29. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en 

zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. 
Kolossenzen 1:16. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen 

die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die 

onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle 

dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 
Romeinen 14:7-8. 7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, 

en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij leven, leven wij voor 

de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan 

leven of sterven, wij zijn van de Heere. 
Romeinen 11:36. 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 

alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

 

A. De mens: geschapen met een lichaam en geest.  

Genesis 2:7. 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van 

de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de 

mens tot een levend wezen. 

Genesis 7:22. 22 Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat 

op het droge leefde, stierf. 

 

B. De geestelijke natuur van de mens.  

Genesis 1:26-27. 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 naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 

hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
Genesis 2:7. 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van 

de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de 

mens tot een levend wezen. 
Prediker 12:7. 7 het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en 

de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft. 
Lucas 8:55. 55 En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk 

op; en Hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. 
Openbaring 6:9. 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, 

zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille 

van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij 

hadden. 
Openbaring 20:4. 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, 

en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die 

onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van 

God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het 

merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun 

hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met 

Christus, duizend jaar lang. 

Genesis 1:28-29. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: 

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 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. 
1 Korintiërs 1:9. 9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot 

de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. 
Genesis 1:28. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: 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! 
Jesaja 43:7. 7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot 

Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. 

Romeinen 11:36. 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem 

zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Amen.

 


