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Genesis 
 
Naamgeving en inhoud in vogelvlucht 
- Oorspronkelijke Hebreeuwse naam: ‘In het begin’ 
- Latere Griekse naam: ‘Genesis’ afkomstig van het werkwoord voor ‘worden’ of ‘geboren 

worden’ 
 
- Genesis = het boek van vaders en zonen 
  

Adam 
- Kaïn 
- Abel 
- Set 
 
Noach 
- Sem 
- Cham 
- Jafeth 

Terach 
- Nachor 
- Haran  

- Lot 
- Moab  
- Ben-Ammi 

- Abram 
- 6 zonen (Ketura) 
- Ismaël (Hagar) 

- Isaäk (Sara) 
- Esau 
- Jacob 

- 11 zonen 
- Jozef 

 
 

 
 

“Dit is de genesis van…”  
  

2:4  … de hemel en de aarde Schepping mens, zondeval, Kaïn en Abel 
5:1  … Adam    Geslachtslijn Adam – Set … Noach 
6:9  … Noach    Zondvloed, toren van Babel, ontstaan volken 
11:10  … Sem   Geslachtslijn Sem – Arpachsad … Abram 
11:27  … Terach   Roeping van Abram tot dood van Abraham 
25:12  … Ismaël   Geslachtslijn van Ismaël 
25:19  … Isaäk   Jacob en Esau tot dood van Isaäk 
36:1  … Esau   Geslachtslijn van Esau 
37:2  … Jacob   Jozef 

  
 

- Hebreeuws:  toledoth 
- Grieks:  biblos geneseos/geneseis 
- Nederlands:  geschiedenis, geslachtsregister, nakomelingen 

- Generatie = geslacht (voortplanting) 
- Vergelijk: genealogie = geslachtsregister; genen = dragers van erfelijke 

eigenschappen 
 

- Bezwaren optellen leeftijden geslachtsregisters in Gn 1-11 (zie bijlage) 1  
- Ontbreken van Kenan (Lk 3:36) 
- Verschillen in geslachtregister Sem tussen Hebreeuwse tekst (totaal 390 jaar) 

Septuaginta (totaal 1170 jaar), Samaritaanse tekst (totaal 1040 jaar) 
- Wat betekent ‘verwekte’? 

- Misschien: ‘A verwekte de voorvader van B’? 
- Wat te doen met Hb 7:10 (Levi in de lendenen van Abraham)? 
- Maar: Judas vers 14 (Henoch de zevende van Adam af) 

- Extreem snelle ontwikkeling van culturen sinds toren van Babel 
 

                                                
1 Ouweneel, De ark in de branding (p 61-69) 
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- Maar géén ruimte voor tienduizenden, honderdduizenden of zelfs miljoenen jaren! 
 
Dit is de genesis van de hemel en de aarde (2:4) 
- De schepping 
 

- Genesis 1 vers 1 – Genesis 1 vers 2 
- De Gap-theorie (Kloof-theorie). Er zou volgens sommigen gelezen moeten 

worden: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd (i.p.v. 
was) woest en ledig. 

- Tussen vers 1 en 2 zou dan de val van satan hebben plaatsgevonden (zie Js 14), 
waardoor de eerste geschapen wereld in destructie en duisternis zou zijn 
achtergebleven. In vers 3 zou God dan beginnen met het herscheppen van de 
aarde. Taalkundig is dit mogelijk correct (was kan vertaald worden als werd), 
maar theologisch schort er toch het een en ander aan. Met name Romeinen 5:12 is 
een belangrijk tegenargument. De volgende volgorde lijkt daaruit onlosmakelijk 
naar voren te komen: mens - zonde - dood. Strikt genomen zou er dus voor de 
mens geen dood op aarde hebben kunnen zijn.  

- Vers 1 kan echter ook heel goed als inleiding op het te volgen gedeelte gelezen 
worden: God schept in vers 1-2 de aarde en de hemel ruw en leeg en begint deze 
vanaf vers 3 als het ware aan te kleden. 

 
- Genesis 1 – Genesis 2 

- Opvallende verschillen:  
- Gn 2 chronologisch anders dan Gn 1 
- Gebruik van ‘Heer God’ (Gn 2) i.p.v. ‘God’ (Gn 1) 

- De bedoeling van de schrijver met Gn 2 is duidelijk anders dan de bedoeling met 
Gn 1.  

 
- In Gn 1 wordt een overzicht geboden van het totale scheppingsverloop: 
 dag 1 – hemel, aarde, licht   dag 4 – hemellichamen 

dag 2 – uitspansel    dag  5 – vogels en vissen 
dag 3 – zee en droge, planten en bomen dag 6 – landdieren en mensen 
    dag 7 – genieten en rusten 

  
- In Gn 2 wordt een beschrijving geeft van de positie van de mens: 

 … binnen de schepping (verzorging, 2:15) 
 … t.o.v. de Heer God (verbod t.a.v. boom van kennis van goed en kwaad, 2:16)  
 … t.o.v. zijn vrouw (instelling van het huwelijk, 2:24) 

 
- De zondeval 
 
- De boom van kennis van goed en kwaad 

- Gn 3:1 De slang zaait twijfel door een vraag te stellen waarin de waarheid verdraaid 
wordt. 
- Vraag (twijfel) – halve waarheid – gebrek aan kennis Eva – hele leugen – 

verleiding – verlangen – zonde 
- Gn 3:2 De vrouw reageert ogenschijnlijk goed, maar voegt iets aan Gods woorden toe 

(‘noch die aanraken’)   
- Gn 3:6 Twijfel slaat toe. Vergelijk 1Jh2:16. 
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- De vloek 
- Voor de slang: op de buik, stof eten 
- Voor de satan: vijandschap tussen het zaad van de vrouw (het menselijk nageslacht, 

uitmondend in de mens Jezus Christus en het zaad van de slang, d.i. satan). Let op: de 
vloek voor de satan is dus een belofte voor de mensheid, de zogenoemde 
‘moederbelofte’ (Gn 3:15). 

- Voor de vrouw: moeite bij baren, begeerte uitgaan naar de man, de man zal heersen 
vgl. met 4:7 zoals de zonde begeert te heersen over Kaïn, zo zal de vrouw begeren te 
heersen over de man, maar Kaïn moet heersen over de zonde en de man zal heersen 
over de vrouw.  

- Voor de man: de aardbodem wordt vervloekt met als gevolg dat de man met moeite 
zijn bestaan in stand moet houden om uiteindelijk terug te keren naar de aardbodem 
(Gn 3:19). 

 
- De boom van het leven 

- Gn 3:21 God maakt klederen van vellen. Verzoenen betekent bedekken. Goddelijk 
initiatief voor verzoening van de zondeschuld/-schaamte 

- Gn 3:22 Wat zou er gebeurd zijn wanneer de mens in die toestand zich het eeuwige 
leven had toegeëigend? 

 
Dit is de genesis van Adam (5:1) 
- Kaïn en Set 
 

- Twee lijnen 
- De lijn van Kaïn is de lijn van de wereld: cultuur (muziek, ambacht; Gn 4:21-22 ) 

en vooral geweld. Lamechs gedicht waarin de bloedwraak vertienvoudigd is (Gn 
4:23-24). 

- De lijn van Set is de lijn van de ‘vreze des Heren’ (Gn 4:26), zie bijvoorbeeld 
Henoch (Gn 5:22-24), Lamech, de vader van Noach (5:29) en Noach zelf (Gn 
6:9). 

 
-  De zonen van God en de dochters van de mensen 

- Zit er een tegenstelling tussen ‘zonen Gods’ en ‘dochters der mensen’ in de zin 
van een wezensongelijkheid? 

- Wordt met ‘zonen Gods’ niet gewoon mensen bedoeld, zoals Adam in Lukas 3:38 
een ‘zoon van God’ genoemd wordt? 

- De NBG heeft in vers 3 de toevoeging ‘nu zij zich misgaan hebben’. ‘Zij’ zou 
moeten slaan op de engelen en niet op de mensen en toch spreekt het vers over de 
mens. De toevoeging ontbreekt echter in de Statenvertaling, Nieuwe 
Bijbelvertaling en de Septuaginta.  

- Wil de Heer God in vers 3 benadrukken dat Zijn Geest diametraal staat tegenover 
de mens, die vlees is? 

- Spreken ‘de reuzen’ uit vers 4 inderdaad over een bovennatuurlijke vermenging 
met het menselijke ras? Zo ja, waarom komen ze ook na de zondvloed nog voor 
(Nm 13:33)? 

 
- Twee opvattingen 

-  (1) Zonen Gods zijn gevallen engelen die zich vermengen van menselijke 
dochters.  
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- Argumenten voor:  
-  Dat is voor de Heer God de reden om het menselijk geslacht te 

vernietigen, behalve Noach die niet alleen rechtvaardig was, maar ook 
‘onberispelijk’. Dit laatste zou betekenen ‘wiens voorgeslacht niet was 
vermengd met gevallen engelen’. 

-  Het resultaat van deze vermenging waren de reuzen. 
-  Vergelijk Gn 6:1-4 met Jd:6-7 (‘hun oorsprong ontrouw werden’ en 

‘als genen (?) ander vlees achterna gelopen’) en 2Pt 2:4 (‘engelen die 
gezondigd hadden’ en vers 5 gaat verder over zondvloed) 

 
- Argumenten tegen: 

-  Reuzen komen ook later voor 
-  Judas en Petrus doen geen rechtstreekse verwijzing naar Genesis 6. 
-  Zonen Gods is volgens Lk 3:38 ook voor mensen een benaming 
-  De straf is voor de mensen (‘nu zij zich misgaan hebben’ echter alleen 

in NBG) 
 

- (2) Zonen Gods zijn de afstammelingen van de lijn van Set, die zich 
vermengen met de zondige (gewelddadige) lijn van Kaïn.  

 
- Argumenten voor:  

-  Vergelijk voor de zonen Gods de benaming in Lukas 3:38, daar wordt 
de lijn van Set vertelt 

-  Gn 4 is een inleiding op de lijn van Kaïn, Gn 5 een inleiding op de lijn 
van Set en Gn 6 vertelt waar het fout gaat 

-  De lijn van Kaïn wordt zo doorgezet: * Kain: geweld (4:8), * Lamech: 
meer geweld, de bloedwraak is vertienvoudigd (4:23-24), * het 
resultaat van de vermenging: geweldigen (=geweldenaars?) (6:4), * de 
reden voor de zondvloed: geweldenarij (6:13) 

-  De straf is voor de mensen (‘nu zij zich misgaan hebben’ echter alleen 
in NBG) 

 
Dit is de genesis van Noach (6:9) 
- De zondvloed 
 

- De overeenkomsten tussen Adam en Noach 
- Beiden voorvader van de hele navolgende mensheid 
- Beiden zondigden door van een vrucht te nemen  (boom der kennis/wijnstok) 
- Beiden als gevolg daarvan naakt en voorzien van bedekking  
- Beiden zegen die de gehele mensheid raakt (1:28-30 & 9:1-7) 
- Beiden sleutelprofetie (met vloek én zegen) die de gehele mensheid raakt (3:15 en 

9:25-28) 
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- De zonen van Noach 
- De zegen en de vloek2  

 
Cham ‘vervloekt zij Kanaän’ 

‘knecht der knechten voor zijn 
broeders’ 

Dienstbaarheid 
‘knecht der knechten’ 
- allerlaagste 
- uitnemend 

o.a. Egyptenaren 
(Misraïm, Gn 10:6), 
Soemeriërs (Nimrod, 
Gn 6:8-10) 

Sem ‘geprezen zij de Heer’ Sem = ‘naam’ 
Drager van de naam van de 
Heer (YHWH) 

o.a. Joden, Arabieren 

Jafet ‘God breide Jafet uit’ 
‘hij wone in de tenten van Sem’  

Territoriale uitbreiding 
Joodse basis voor 
christelijke samenleving 
(visioen Paulus vanuit 
Macedonië sturend!) 

Indo-europese volken, 
‘het westen’ 

 
- Toren van Babel en de verdeling van de aarde: Gn 10 en 11 of Gn 11 en 10 
 

- Verdeling 
- 10:5 verdeling kustlanden 
- 10:25 verdeling van de aarde (vgl Dt 32:8) 
- 10:32 verdeling onder afstammelingen Noach (de volken) 

 
- Hoe verdeling? 

- 10:5; 10:20; 10:31 naar hun talen, naar hun geslachten, onder hun volken, in hun 
landen 

 
- Eerst torenbouw Babel of eerst verdeling/verstrooiing? 

- 11:4 Torenbouwers van Babel waren op de hoogte, maar wilden niet 
- Gemeenschappelijk taal kan zogenaamde lingua franca zijn geweest (vgl. 

tegenwoordig Engels) 
 

- Volgorde Gn 10 – 11 
- Verdeling o.a. volgens taalgroepen  
- Eenheidsstreven d.m.v. gemeenschappelijke taal  
- God grijpt in met taalverwarring en verstrooiing 

 
- Volgorde Gn 11 – 10 

- Eén taal leidt tot eenheidsstreven 
- God grijpt in d.m.v. verschillende talen  
- Verstrooiing volgens taalgroep 

  
Dit is de genesis van Sem (11:10) 
- Geslachtslijn van Sem ontwikkelt zich naar Terach, de vader van Abram. 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Ouweneel, De Zesde Kanteling (p 39-41) 
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Dit is de genesis van Terach (11:27) 
- Afstamming  
 

Terach 
   Haran 
 

Sarai x Abram Nachor x Milka Jiska Lot 
 
   Betuël 
 
Ismaël                Isaäk x Rebekka  Laban 
 
Machalat x Esau   Lea x Jacob x Rachel 
 
Zie Gn11:27-29, Gn 20:12, Gn 22:20-24, Gn 28:8-9, Gn 28:5 en Gn 29 

 
- Adam, Noach, Abram:  
 

- Drie stamvaders 
- Adam van de mensheid 
- Noach opnieuw van de mensheid 
- Abram van het uitverkoren volk 

 
- Drie sleutelprofetieën 

- 3:15 – strijd tussen satan en de mens 
- 9:25-27 – verloop van de menselijke geschiedenis 
- 12:2-3 – zegenen van Abrahams nageslacht betekent zegen; vervloeken betekent 

vervloeking 
 

- Belofte van het land 
- 12:7  Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven 
- 13:15 voor altoos 
- 15:18 van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat  

   (verbondsluiting – Gods kant: Hij gaat middendoor) 
- 17:8 Ik zal u tot een God zijn  

   (verbondsluiting – kant van de mens: instelling besnijdenis) 
 
- Kern leven van Abraham 

- Principe 
- 18:19 Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na 

hem de weg des HEREN zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, 
opdat de HERE aan Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft. 

- Uitwerking 
- 22:16-17 …omdat u dit gedaan heb, zal Ik zegenen… 
- Abraham is vriend van God (Js 40:8), profeet (Gn 20:7), vorst van God (23:6) 

 
- Messiaanse uitstappen in het leven van Abraham 

- Jeruzalem ‘Stad van de Grote Koning’ (Ps 48:2, Mt 5:35) 
- Genesis 14 

- Melchisedek: ‘mijn koning is rechtvaardig’ 
- Priester van de Allerhoogste God (Gn 14:18-19) 
- Type van de Heer Jezus (Hb 5-7) 
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- koning van Salem (‘vrede’) = Jeruzalem (?) 
 

- Genesis 22 
- Moria: ‘door JHWH uitgekozen’  
- Brandoffer brengt verzoening (Lv 1:4) 
- Moria is gebergte waarop de tempel werd gebouwd in Jeruzalem (2Kr 3:1) 
- Golgotha een uitloper van het gebergte Moria (?) 

 
Dit is de genesis van Ismaël (25:12) 
- Ismaël, Isaäk en Abraham 
 

- 16:12/25:18  
- Hij zal een wilde ezel van een mens zijn;  
- zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem,  
- en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen (NBG).  
- … met al zijn verwanten zal hij in onmin leven (NBV). 

 
- 25:9 

- … en zijn zonen Isaäk en Ismaël begroeven hem 
 
Dit is de genesis van Isaäk (25:19) 
- Jacob en Esau 
 

- Vier richtinggevende profetieën 
1. Gn 3:15 
2. Gn 9:25-27 
3. Gn 12:2-3 
4. Gn 25:23 

 
- Zegen voor Jacob (Gn 27:28) 
- Vloek/profetie voor Esau (Gn 27:39) 

 
- Twee keuzes 

 (1) Esau erkent het eerstgeboorterecht van Jacob/Israël (dienen van uw broeder) en 
 deelt daarin in de zegen; 
 (2) Esau betwist het eerstgeboorterecht van Jacob/Israël (afschudden van het juk); dit 
 leidt tot strijd 
 
Dit is de genesis van Esau (36:1) 
- Esau, vader van de Edomieten 
 

- Voorbeelden van confrontaties tussen Edom en Israël 
- Geen doortocht na de uittocht (Nm 20:14) 
- Oorlog met Saul en David (1Sm 14:47; 2Sm 8:13) 
- Vernietiging van de tempel in 587 vC (Ps 137:7) 

 
Dit is de genesis van Jacob (37:2) 
- Juda en Jozef: op weg naar de Messias 
 

- Jozef type van de Heer Jezus 
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Jozef     Heer Jezus  
Geliefde van de vader Gn 37:3  Mijn Zoon, de Geliefde   Mr 3:17 
“Hier ben ik”  Gn 37:13 “Hier ben ik”    Hb 10:9 
Gezonden naar zijn broeders  Gn 37:13 Gezonden naar zijn broeders  Mt15:24 
Aanslag door zijn broeders Gn 37:18 Aanslag door overpriesters en oudsten Mt 27:1 
Verkocht   Gn 37:28 Verkocht    Mt 26:15 
Weerstand verleiding  Gn 39:8  Weerstand verleiding   Mt 4:10 
Allen in hem gezegend Gn 39:5  Allen in Hem gezegend   Ef 1:3 
Onschuldig   Gn 40:15 Onschuldig    Jh 18:38 
Alle macht in zijn handen Gn 41:40 Alle macht in Zijn handen   Mt 28:18 
Gesprek met zijn vader …? Gn 46:29 Gesprek met Zijn Vader   Jh 17:12 

 
- Tamar en Juda (Gn 38) 

- Tamar ‘voormoeder’ van de Heer Jezus (Mt 1:3) 
 

- Zegen/profetie voor Juda (Gn 49:8-12)) 
- Met betrekking tot Israël 

- Juda betekent ‘lof’ 
- Juda is koninklijke stam van Israël (David) 

  … heersen 
  … heersersstaf 
  … scepter 

- Gebruikte beelden:  
  … leeuw(in) 
   … wijnstok  
  … heersersstaf 

- Zie: 
 … Ez 19:1 – leeuwin  

  … Ez 19:10 – wijnstok 
  … Ez 19:11 – heersersstaven 
 

- Met betrekking tot Messias: Silo 
-  Silo betekent ‘rust’, ‘vrede’ 
-  Nationale heerschappij (over broeders) vervangen door bovennationale 

 heerschappij (over de volken) 
-  Stad als heenwijzing? 

  … tent der samenkomst (Jz 18:1) 
  … huis des Heren (1Sm 1:24) 
  … verschijning van de Heer (1Sm 3:21) 
  … Gods naam woonde daar (Jr 7:12; Ps 78:60) 
  … Silo verwoest als waarschuwing (Jr 7:12; 26:9) 

-  Naam als heenwijzing? 
  … de Vredebrenger (Js 9:5) 
 
- Zegenen 
 

- Wat is zegenen? 
- Latijn  Benedictus: de gezegende 

   Bene-dicere: het goede spreken 
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- Wie zegent wie? 
- Hb 7:7 De meerdere zegent de mindere 
- OT  Heer God  vader  zoon 

 
- Basis voor zegen 

- Gl 3:9/Ef 1:3 Door het geloof (net als Abraham) in Christus Jezus 
 

- Hoe zegenen wij? 
- Jc 3:10 Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn 

broeders, niet zo zijn 
- Ps 19:15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn 
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* De jaren zijn jaren na de schepping. 
** De streep tussen 1650 en 1700 na de schepping markeert de zondvloed. 

Bijlage: De geslachtsregisters uit Genesis 1-11 

 
 


