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Genesis 1:24 – 2:25
1:24 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.
25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de
aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
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.
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.
30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is,
heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
2:1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.
2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn
werk, dat Hij gemaakt had.
3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te
maken.
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 –
5 er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God
had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken,
6 maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –
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.
8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.
9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te
eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.
10 Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen.
11 De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is.
12 En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx.
13 En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt.
14 En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.
15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult
u zeker sterven.
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam
om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.
20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens
vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en
sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
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24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;
en zij zullen tot één vlees zijn.
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Bij de bespreking van het Genesis-scheppingsverslag in dagen van 24 uur, vragen sommigen zich af
of 24 uur wel genoeg tijd was om alle dingen te verwezenlijken op Dag 6, de dag dat God de landdieren maakte en de mens (Genesis 1:24-31en 2:4-25). Eén blogger (die duidelijk ontleende van
Kenneth Samples’ 2007 article at Reasons To Believe) beweerde dat Dag 6 een veel langere dag
moet geweest zijn wegens de vele gebeurtenissen in die dag die hij als volgt opgaf:
1. God creëert de verschillende levende schepselen: vee [gedomesticeerde dieren], kruipende
dieren en wilde dieren (Genesis 1:24-25).
2. God creëert Adam naar Gods beeld (Genesis 1:26-27; 2:7).
3. God geeft Adam een mandaat om te heersen over de schepping (Genesis 1:28).
4. God maakt het zaaddragend gewas en alle vruchtbomen beschikbaar als voedingsbron voor
de mens en het groene gewas aan de dieren (Genesis 1:29-30).
5. God plantte een hof en plaatst daarin de mens (Genesis 2:8).
6. God geeft Adam instructie betreffende gehoorzaamheid aan Gods specifieke bevelen (Genesis 2:9, 16-17).
7. God geeft Adam opdracht om de hof te bewerken en te onderhouden (Genesis 2:15).
8. God geeft Adam opdracht om de dieren namen te geven of te classificeren (Genesis 2:19-20).
9. God verklaart Adams behoefte aan een geschikte helper (Genesis 2:18, 20).
10. God liet Adam in een diepe slaap vallen en voert een chirurgische ingreep uit (Genesis
2:21).
11. God bouwde Adams rib uit tot Eva (Genesis 2:22).
12. God stelt het huwelijk in (Genesis 2:23-25).
In tegendeel, een dag van 24 uur was meer dan voldoende tijd om alle opgesomde gebeurtenissen te
volbrengen, en dit wordt duidelijk als we die gebeurtenissen in een dagplanning weergeven.
Dit is hoe de dagplanning van Dag 6 er kon uitgezien hebben:
—————————————————————————
6:00 – 7:00 Gebeurtenis 1: God creëert landdieren. Hij heeft hiervoor niet meer dan een moment
nodig, maar wij geven Hem een vol uur. Hij kon begonnen zijn om middernacht, maar laten we
aannemen dat God hier verkiest in het daglicht te werken.
—————————————————————————
7:00 – 8:00 Gebeurtenis 2: God creëert Adam. Andermaal, Hij heeft daar geen uur voor nodig.
—————————————————————————
8:00 – 8:15 Gebeurtenis 3: God geeft Adam heerschappij over de dieren – een directief dat niet
meer dan een minuut zal geduurd hebben, maar laten we aannemen dat Adam vragen stelde die God
wilde beantwoorden.
—————————————————————————
8:15 – 8:30 Gebeurtenis 4: God zegt: “Ik geef u elke zaaddragende plant van de aarde en elke
boom die vrucht draagt. Die zijn voor u als voedsel. En aan alle dieren het groene gewas”. Dit is
geen schepping want de vegetatie was eerder gecreëerd. Hier geven we wat extra tijd voor als Adam
vragen zou gehad hebben.
—————————————————————————
8:30 – 9:30 Gebeurtenis 5: God plantte een hof en plaatste daar Adam in. Dit zou jaren geduurd
hebben als dit betekende dat God zaden zaaide en een hof cultiveerde, met grote bomen enz., wat
eigenlijk Adams werk was. Wij weten dat God een volgroeide schepping creëerde, inbegrepen
2

zaaddragend gewas en vruchtbomen (Genesis 1:11) op de derde dag, dus “er was nog geen enkele
veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen” (2:5) toen Adam in de hof
was. Hij was omringd door een volgroeide vegetatie waarvan nog geen nieuwe planten waren gezaaid. Gods “planten” van deze hof was misschien zijn creatie van drie dagen eerder en zijn “plaatsen” van Adam erin was zeker geen lange bedoening. Er is hier geen tijdverslindende gebeurtenis,
maar we geven het een uur.
—————————————————————————
9:30 – 10:00 Gebeurtenissen 6 en 7: dit zijn directieven van God met betrekking tot gehoorzaamheid en het cultiveren van de hof, dingen die waarschijnlijk weinig tijd in beslag namen. We lezen
ze in slechts een paar verzen, maar we wijzen daaraan een half uur toe met in gedachten de wandeling naar de locatie van de boom die Adam moest mijden.
—————————————————————————
10:00 – 12:00 Gebeurtenis 8: God belast Adam met de naamgeving van enkele honderden geschapen vogels en grote diersoorten die bestonden voordat enige natuurlijke selectie of aanpassing kon
plaatsvinden dat resulteerde in een vorming van nieuwe (onder)soorten en andere classificaties.
Adam kon gemakkelijk namen gegeven hebben aan de dieren die in aantal toen uit niet meer dan
duizend soorten bestonden, en die God voor hem liet paraderen in enkele uren op een ongehaaste
manier. Merk op in Genesis 2:20 dat in Adams toegewezen deel van landdieren en vogelsoorten
geen waterdieren waren of “kruipende” dieren zoals geleedpotigen, en waarschijnlijk ook geen
knaagdieren en kleine reptielen. Ongewervelden die 98% innemen van de gekende soorten, kwalificeren zich niet als vogels, veestapel of dieren van het veld, zowel als zeegewervelden en amfibieën.
Proportioneel kijken we naar een erg klein aantal.
—————————————————————————
12:00 – 13:00 Onderbreking voor middagmaal.
—————————————————————————
13:00 – 13:01 Gebeurtenis 9: God verklaart dat Hij een geschikte helper zal maken voor Adam,
iets wat Hij misschien helemaal niet gezegd heeft tegen Adam. In elk geval is dit geen “gebeurtenis”.
—————————————————————————
13:01 – 14:00 Gebeurtenis 10: Adam valt in slaap door Gods toedoen. Een uur is zeker genoeg tijd
om hem in slaap te doen en de miraculeuze chirurgische ingreep uit te voeren.
—————————————————————————
14:00 Gebeurtenissen 11 en 12: Adam wordt wakker en vindt Eva, die God aan Adam geeft, beschreven in slechts een paar verzen. Dit zal waarschijnlijk slechts enkele minuten geduurd hebben.
Het is nu de vroege namiddag en we hebben al gedaan met de zesde dag! Adam kon zich nu verheugen in zijn huwelijk voor de rest van de dag.
—————————————————————————
Alle gebeurtenissen hierboven blijken goed te passen in een tijdsbestek van 8 uur. De grootste onenigheid om al deze dingen in één dag te laten passen betreft gewoonlijk de “enormiteit” van Adams
naamgevingstaak. Die conclusie stamt ons inziens van de veronderstelling dat er veel meer dieren
waren dan beschikbaar voor Adam. Er zijn natuurlijk andere vragen over deze gebeurtenis die niet
beantwoordbaar zijn, zoals de benadering die Adam nam in het toewijzen van namen. Was het een
uitgebreide studie van de kenmerken en gewoonten van elk dier, of was het een vlugge observatie.
Wij denken dat het laatste redelijker is. Het geven van namen van zelfs 1.000 dieren met een tempo
van 9 seconden per dier kon afgewerkt worden in 2,5 uur. Onze dagplanning heeft nog 16 uur over!
Als we bovenstaand hypothetisch schema beschouwen, zelfs als het naamgeven van de dieren of
elke andere taak in dag 6 nog een halve dag in beslag zou nemen, dan zou Adam nog enkele uren
over hebben in die dag – één 24-uurse dag.
[Denk eraan dat Adam vóór de zondeval een volmaakt verstand en geheugen had, waardoor hij geen
moeite had om de naamgevingen toe te wijzen en bij te houden van al die dieren; M.V.]
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Nawoord (M.V.):
Genesis 1: “Gods zei”  God sprak en het was er; Hij gebood en het stond er (zie Psalm 33:9)!
Gods spreken gebeurt met macht. Bijvoorbeeld vers 3: “En God zei: Laat er licht zijn! En er was
licht”. Het hoefde niet lang te duren. Het gebeurde ogenblikkelijk, met grote macht!
Psalm 33:6: “Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond
heel hun legermacht”.
Psalm 33: 9: “Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er”.
Dit spreken van God wijst op het Woord in Johannes 1:1, 3: “Alle dingen zijn door het Woord
gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is”. Dit is de Heer Jezus Christus.
Niets is voor God te wonderlijk of onmogelijk : Genesis 18:14; Jeremia 32:17; Lukas 1:37; Mattheüs 19:26; Markus 10:27.

Zie ook:
http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c001.html
https://scottlapierre.org/how-could-so-much-take-place-on-the-6th-day/
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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