Is de aarde 6000 jaar oud?
Samenvatting, vertaling en bewerking van het artikel “is the earth 6000
years old?” van Steven M. Collins uit 2008 door Charlie Lengkeek
Inleiding
Veel christenen en wetenschappers verschillen sterk van mening over
deze vraag, waarbij christenen beweren dat de Bijbel zegt dat de aarde
6000 jaar oud is en wetenschappers beweren dat de aarde juist vele
miljoenen jaren oud is. Maar mogelijk hebben beide kampen gelijk en is
de reden dat ze het niet met elkaar eens kunnen worden gelegen in een
verkeerde interpretatie van wat de Bijbel zegt over dit onderwerp.
Even ter verduidelijking van de aanname van 6000 jaar: Al de generaties die in
Bijbel beschreven worden terug tellend kom je daar ongeveer op uit. He? Maar
de Joodse kalender staat op het jaar 5775? Ja, dat klopt maar er zijn veel
aanwijzingen dat er een paar honderd jaar niet meegeteld zijn op deze kalender.
Wie gelooft in een spoedige wederkomt van de Messias, gezien alles wat er
momenteel ook in de wereld gebeurt, kan er op zijn minst vanuit gaan dat we nu
in de buurt zijn van het jaar 6000. De Bijbel zelf staat in iedergeval bol van het
concept 6+1=7 en 7 als getal van volheid.
We zien dat bijvoorbeeld terug in de Bijbelse feesten maar ook in de weekindeling, wereldwijd geaccepteerd want vanaf de schepping door JHWH zelf
ingesteld, 6 dagen werken en de 7de dag rust.. Volgens de Bijbel is dat de
sabbat.
Als we werkelijk bijna op de overgang zitten van 6000 jaar menselijk-falende
geschiedenis naar een duizend jarige sabbat waar de Bijbel op zoveel plaatsen
over spreekt (symbolisch in de Torah, volop verwoord in de profeten en tenslotte
uit monde van Jesjoea zelf in Openbaring) dan is dat een heerlijk vooruitzicht.

Maar nu dwaal ik toch af in mijn enthousiasme, we zouden het immers
hebben over de ouderdom van de aarde tot nu toe.
Om kort te gaan:
De mensheid en de dierenwereld zoals we die nu kennen is inderdaad
niet ouder dan ongeveer 6000 jaar en is geschapen in de 6 dagen zoals
omschreven in Genesis 1vers 3en verder, gevolgd door een rustdag, de
sabbat. Dit ondersteunt het idee van creationisme.
Maar het universum en de aarde zijn zoals de wetenschap ontdekt heeft,
inderdaad veel ouder dan 6000 jaar. Op die voormalige aarde leefden de
dinosauriërs. Deze voormalig bewoonde aarde is echter niet gevormd door
evolutie. Het betreft een schepping voor de schepping waarover we in
bedekte termen al wat lezen in Genesis 1 vers 1 en 2.
Lees verder en trek uw eigen conclusies.
Waar komt het idee vandaan dat de aarde slechts 6000 jaar oud is? Deze
stellingname staat nergens zo in de Bijbel omschreven! Het idee stamt uit
de 16de eeuw van een aartsbisschop die een berekening maakte via de in
de Bijbel vermelde namen, leeftijden en geslachtsregisters.
Bedenk dat de Bijbel absoluut gezaghebbend was in de Westerse wereld
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tot de wetenschap opkwam met bewijzen dat de aarde veel ouder moest
zijn. Na de opkomst van de wetenschap werd de evolutie theorie omarmd
en werd de Bijbel meer en meer als gezaghebbend afgewezen.
Mogelijk was de aartsbisschop redelijk correct in zijn berekeningen
terugtellend naar het begin van de schepping, maar heeft hij over het
hoofd gezien dat de aarde zelf veel ouder is dan de (her)schepping op die
aarde zoals in Genesis omschreven. Het eerste hoofdstuk van Genesis
beschrijft de schepping, maar er zijn veel meer gedeeltes in de Bijbel die
stukjes informatie verschaffen over dit onderwerp. We moeten al deze
stukjes combineren om een volledig en juist beeld te krijgen van wat er
nou gebeurd is in die tijd. Als we dat doen lost het meningsverschil tussen
creationisten en wetenschappers mogelijk vanzelf op.
Puzzelstukje 1..
Genesis 1:1-3 1 In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest
en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van Elohim zweefde boven het water.
3 En Elohim zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Merk in Genesis 1 direct op dat de schepping pas begint in vers 3: “er zij
licht en er was licht”. Elohim maakte scheiding tussen licht en duisternis
en noemde het licht dag en de duisternis nacht. Deze scheppingsdaad
doorbrak de continue duisternis zoals beschreven in vers 2.. “de aarde nu
was woest..”. Er wordt iets gezegd over het scheppen van de aard(bol) en
het universum. Want uit vers 2 kunnen we opmaken dat de aarde er al
was voor de scheppingsweek. Schijnbaar draaide de aarde hierbij al om de
zon, maar zonder dag en nacht tot gevolg hebbend..
Wat veroorzaakte die totale duisternis van Genesis1:2 dan? Het antwoord
gaan we zoeken, maar let op wat er nog meer in dit vers staat.
De aarde was zonder vorm..er was een watervloed.. De Statenvertaling
zegt “de afgrond”. Het Hebreeuwse woord voor “de afgrond” of “de diepte”
is H8415 tahowm en wordt ook gebruikt om oceanen te beschrijven zoals die
benoemd worden na de schepping. Ook het woord “aarde” H0776 eretz is
het zelfde als de aarde na de scheppingsweek. Hieruit kunnen we
concluderen dat de aarde en de oceanen er al waren voor de
scheppingsweek. En daarmee is de aarde dus ouder dan alles wat er pas
kwam vanaf de scheppingsweek. Hoe lang die periode voor de
scheppingsweek geduurd heeft zegt de Bijbel niet.
Volgende puzzelstukjes
Dan nu wat tekstgedeelten die spreken over de schepping van de aarde,
een x-tijd voor de scheppingsweek.
Laten we beginnen met Jesaja 45:12 en 18

12 Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb

de mens daarop geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel
zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.
18 Want zo zegt JHWH, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar
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gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn,
maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben JHWH, en niemand anders.

Zou Jesaja 45 spreken over de tijd voor de scheppingsweek? Want in vers
12 en 18 stelt JHWH dat Hij de aarde geschapen heeft met de mensheid
daarop maar er staat niet dat hij de mens direct op de aarde plaatste.
Er staat dat Hij de aarde geschapen heeft met het doel dat die bewoond
zou gaan worden.
Job 38 spreekt ook over het begin van de schepping:
1 Daarna antwoordde JHWH Job uit een storm en zei: 2 Wie is hij die Mijn raad duister maakt met
woorden zonder kennis?
3 Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend:
4 Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt.
5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar
uitgespannen? 6 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd,
7 toen de Morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?
8 Of wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten
kwam, 9 toen Ik haar een wolk gaf als kleding, en de donkere wolken als haar omslagdoek.
10 Ik stelde haar Mijn grens, en plaatste een grendel en deuren,
11 en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder, hier zal zich een grens stellen tegen de
hoogmoed van uw golven.
12 Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen,
13 om de einden van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden?
14 De aarde verandert als leem door een zegel, en de dingen krijgen vorm als een kleed.
15 De goddelozen wordt hun licht onthouden, en de opgeheven arm wordt gebroken.
16 Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de
watervloed?
17 Zijn de poorten van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de
dood gezien?
18 Reikt uw inzicht tot de breedten van de aarde? Maak het bekend, als u dit allemaal weet.
19 Waarheen is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is zijn woonplaats,
20 zodat u die naar zijn gebied kunt brengen, en dat u de paden naar zijn huis kunt opmerken?
21 U weet het vast wel, want u was toen al geboren, en uw dagen zijn groot in aantal.
22 Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel
gezien, 23 die Ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog?
24 Waarheen is de weg waar het licht zich verdeelt, en de oostenwind zich verspreidt over de
aarde? 25 Wie klieft voor de stortvloed een waterloop, en een weg voor het weerlicht van de
donder, 26 om het te laten regenen op het land, waar niemand is, op de woestijn, waarin geen
mens is, 27 om het gebied van verwoesting en vernietiging te verzadigen, en om het opkomende
groen te laten groeien? 28 Heeft de regen een vader? Of wie brengt de druppels van de dauw
voort? 29 Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel?
30 Het water wordt hard als een steen, en het oppervlak van de watervloed raakt vastgevroren.
31 Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken?
32 Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen
leiden? 33 Kent u de verordeningen van de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?
34 Kunt u uw stem tot de wolken verheffen, zodat een overvloed van water u overdekt?
35 Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan, en tegen u zeggen: Zie, hier zijn wij?
36 Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het hart het inzicht gegeven?
37 Wie kan de wolken met wijsheid tellen? En wie kan de kruiken van de hemel neerleggen,
38 zodat het stof vast wordt als iets dat gegoten is, en de kluiten aan elkaar kleven?
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In vers 4 spreekt JHWH Job aan en vraagt hem: waar was je toen ik de
fundamenten van de aarde legde? Gevolgd door nog veel meer vragen van die
strekking. In vers 33 vraagt JHWH aan Job of hij de natuurwetten kent
van het universum die positie en beweging bepalen.
Verder waren bij de primaire schepping van de aarde “de kinderen van
God” enthousiaste getuigen lezen we in vers 7.. Wie deze Morgensterren
en zonen Gods ook geweest mogen zijn, ik kom daar nog op terug, zouden
ze zo blij zijn geweest om een levenloze vloed in duisternis zoals
beschreven in Genesis 1:2? Nee toch! Er zijn ook geen aanwijzingen voor
een evolutie. Er was een prachtige aarde die vol leven was, maar nog niet
per se met mensen erop zoals Jesaja 45 doet vermoeden.
Nogmaals schepping en herschepping
Ik herhaal maar weer eens de stellingname waar we al mee begonnen:
De schepping beschreven in Job en Jesaja is de schepping van Genesis1:1
en niet de schepping zoals beschreven vanaf Genesis 1:3, waar wij nu in
leven. Het woord “hemel” is in Genesis 1:1 het zelfde woord als in Jesaja
45:12. De schepping van Genesis 1 kan inderdaad miljoenen jaren
geleden hebben plaats gevonden.
Job en Jesaja geven overigens extra informatie over wat er in Genesis1
vers 1 heeft plaats gevonden.
Deze aarde werd, zoals we al eerder zagen, ook geschapen om bewoond
te worden. In Job 38 vers 9 wordt gesproken over wolken. Er moet dus
een atmosfeer en water zijn geweest. Er was zuurstof en regen,
verdamping, opwarming en afkoeling.. dat betekend dat er ook dag en
nacht was en een rotatie van de aarde om zijn as.
Vers 8-12 beschrijft verder dat er naast wolken en oceanen droog land
was. Vers 10 en 11 beschrijft dat JHWH grenzen aangaf voor de oceanen
en dat zijn golven begrensd werden. Voor dit alles is ook druk en
zwaartekracht nodig.
Job 38:9 spreekt over een “dikke duisternis”, maar ik denk dat dit gaat
over een normale nacht ten gevolge van de rotatie van de aarde om de
zon. De duisternis van Genesis 1:2 was continue en daar is ook sprake
van de aarde die geheel onder water stond. We weten dat mede uit vers 9
waar God weer droog land schept.
Wat de Bijbel feitelijk beschrijft in Genesis 1:1, Job 38:4-12 en Jesaja 45:
12 en 18 is de aanvangs-schepping van de aarde en het Universum door
JHWH. Deze eerste schepping was een aarde van land, oceanen en wolken
en was gemaakt om bewoont te gaan worden. Het was zo’n prachtig
geheel dat “de Morgensterren “zonen Gods” zongen en juichten van
blijdschap.
Gevallen engelen
Wie waren die “Morgensterren” en “zonen van God” en waarom waren ze
4

zo opgewonden? Ik denk omdat JHWH een plaats voor hen had gemaakt
om te leven!
1 ding is zeker; deze “Morgensterren”en “zonen van God” kunnen niet
Adam en Eva zijn geweest. Want in Genesis 2: 7 lezen we dat Adam van
klei werd gemaakt na de schepping van de aarde en Eva werd na Adam
geschapen.
In Genesis 1:26-28 lezen we dat Adam en Eva, de eerste mensen, pas op
de 6de dag geschapen werden. Dus voor die tijd konden ze nog niet mee
juichen over de schepping van de aarde omdat de Bijbel duidelijk zegt dat
ze geschapen waren uit de aarde een x-tijd nadat de aarde geschapen
was.
De “Morgensterren”en “zonen Gods” moeten wel engelen zijn geweest die
voor de schepping van de fysieke wereld er al waren. Het woord “ster”
wordt in de Bijbel verschillende keren gebruikt om engelen te beschrijven.
Bijvoorbeeld in Openbaring 12:3-4 En er verscheen een ander teken in de hemel. En
zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven
diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op
de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te
verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

De “draak”Lucifer zorgde er voor dat een 3de deel van de engelen uit de
hemel viel.
Zie ook Jesaja 14:12-15

12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde,
overwinnaar over de heidenvolken!
13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon
verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.
15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

We weten niet hoe veel engelen er zijn en hoeveel er rebelleerden, maar
Openbaring 5:11 ligt een tipje van de sluier op: voor de troon van JHWH
waren meer dan 100,000,000 engelen in aanbidding. Dus ook op de aarde
moeten wel miljoenen engelen neergeworpen zijn.
Judas 1:6 spreekt ook over de rebellie van Lucifer en een deel van de
engelen: En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen
woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de
duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

Merk op dat Lucifer en zijn mee rebellerende engelen hun normale
woonplek verlieten toen ze in opstand kwamen. Waar was de hen
toegekende leefomgeving dan?
In Jesaja 14:12-15 lazen we zojuist het antwoord: op de aarde, na te zijn
opgestegen naar de hemel en weer te zijn neergeworpen.
Neem je Judas 1:6 en Jesaja 14:12-15 samen, dan is het helder dat
Lucifer’s verblijfplaats aanvankelijk de aarde was, met wolken overdekt.
Wolken indiceren de aanwezigheid van een atmosfeer en Job 38:9 geeft
aan dat de aarde wolken had toen de geschapen werd. Lucifer had van
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JHWH autoriteit gekregen over de originele aarde, de daar aanwezige
engelen en de andere levensvormen die daar tot ontwikkeling waren
gekomen.
Het lijkt duidelijk dat op een bepaald moment nadat hemelse wezens
juichten van vreugde toen JHWH voor het eerst de aarde schiep “om
bewoont te worden”, JHWH de supervisie over die aarde delegeerde naar
Lucifer en zijn engelen. De aarde was hun verblijfplaats.Toen satan later
rebelleerde en deze verblijfplaats verliet werd hij verslagen en terug
geworpen op deze aarde. Jesjoea zegt in Lucas 10:18 Hij zei tegen hen: Ik zag
de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

De prachtig origineel geschapen aarde werd echter ook vernietigd bij deze
oorlog in de hemelse gewesten.
De beschreven staat van de aarde na de opstand van Lucifer lijkt verdacht
veel op de beschrijving van de aarde in Genesis 1:1.. verwoest en
verduisterd..
Wat een verschil met de aanvankelijk geschapen aarde! De originele aarde
was prachtig en had een atmosfeer, wolken, droog land enz. Daarna was
er alleen duisternis over de vloed; geen zonlicht en geen droog land
Aangezien de beschrijving van de aarde uit Job 38 en Jesaja 45 een
prachtige origineel geschapen aarde beschrijft, moet er iets catastrofaals
gebeurt zijn tussen Genesis 1:1 en 1:2. Wetenschappers zeggen dat de
aarde diverse massale vernietigingen moet hebben doorgemaakt. Dit past
inderdaad bij de Bijbelse gegevens die we tot nu toe onderzocht hebben.
In Genesis 1:2 lazen we dat de aarde “zonder vorm en inhoud” was
voorafgaande aan de scheppingsweek van Genesis 1:3 en verder.
Het Hebreeuwse woord voor “zonder vorm” is “Tohu”. Dit betekend ook:
chaos, wildernis of lege plaats.
Echter in Jesaja 45:18 staat speciaal vermeld dat toen JHWH de aarde
schiep, dit niet in een “tohu” staat geschapen werd maar in een
bewoonbare staat. Dus in Genesis 1:1 schiep JHWH een bewoonbare
aarde die in vers 2 onbewoonbaar was geworden. (tohu).
De uitleg hoe dat gekomen is vinden we in Jesaja 14, Ezechiël 28,
Openbaring 12:4 en het boek Judas. Lucifer en zijn engelen verlieten de
aanvankelijk bewoonbare aarde om te rebelleren tegen JHWH, ze verloren
deze oorlog echter en werden terug geworpen op de aarde die daardoor
woest werd.
Oorlog in de hemelse gewesten
Wij kunnen ons alleen maar indenken wat er gebeurt als hemelse wezens
met elkaar in gevecht raken, maar de Bijbel geeft wel degelijk een aantal
indicaties waaruit blijkt dat dit inderdaad verwoestende gevolgen moet
hebben gehad voor de aarde en het daarop aanwezige leven. Toen Lucifer
op de aarde werd teruggeworpen zoals we daarover lezen in Lucas 10:18,
werd al het leven op de aarde, de thuisbasis van het verliezende kamp die
door hem geregeerd werd, vernietigd.
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Zou het zo kunnen zijn dat geestelijke wezens elkaar bestreden hebben
met kometen en meteorieten als “wapens en munitie” tijdens de oorlog in
de hemelse gewesten?
Dit zou kunnen verklaren waarom het oppervlak van zoveel planeten en
manen in ons zonnestelsel bezaaid zijn met inslag kraters. Evolutionisten
denken dat dit gedurende eeuwen heeft plaats gevonden. Dat is mogelijk,
maar het misschien meer aannemelijk dat dit gebeurd is door de oorlog in
de hemelse gewesten tussen Lucifer’s engelen en JHWH’s engelen.
Ons zonnestelsel draagt in iedergeval de sporen van oorlog uit het
verleden! De massale aanwezigheid van asteroïden tussen Jupiter en Mars
vormt misschien wel de overblijfselen van een planeet die toen
geëxplodeerd is.
Je zou je zelfs kunnen afvragen of het leefgebied van Lucifer alleen de
aarde betrof of zelfs het hele zonnestelstel waar wij nu in zitten.
De wetenschap heeft mogelijk bewijzen gevonden dat Mars indertijd ook
een atmosfeer had en stromend water. Misschien waren er wel meer
planeten waar leven aanwezig was en is alleen de aarde tot hertel
gebracht door JHWH.
Als wetenschappers ooit bewijs vinden voor anaerobe of gefossiliseerde
levensvormen op Mars, zal dat geen evolutie bewijzen. Het toont dan
alleen aan dat de oorspronkelijke schepping veel ruimer was. De Bijbel
zwijgt verder over deze mogelijkheid.
Het is aannemelijk dat JHWH meer deed dan alleen maar Lucifer en zijn
leger terug werpen op de aarde. Dit ging mogelijk gepaard met een regen
van kometen en ander fysisch materiaal. Een hele grote inslag krater,
de Chicxulub krater in het Yucatan gebied van Mexico is zo groot dat
wetenschappers er van uit gaan dat deze ene inslag al voldoende kan zijn
geweest het leven op aarde grotendeels te vernietigen; in iedergeval dat
van de Dinosauriërs.

De Chicxulub krater in de Yucatan regio

Na de verwoesting van de originele aarde werd het droge land bedekt met
een watervloed (Job 38:8-11) en gehuld in duisternis. Je zou het kunnen
vergelijken met een “nucleaire winter”. De dinosauriërs en al de levende
wezens op de toenmalige aarde hebben dit niet overleefd. Het is mogelijk
de beschrijving van Genesis 1:2
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Voormalige aarde verwoest door inslag
kometen (?)

Hoe lang zal deze vloed en duisternis van Genesis 1:2 geduurd hebben?
We weten dat niet, maar Judas 1:13 beschrijft dat de gevallen engelen
rondzwierven gedurende een bepaalde periode. Een paar weken of
miljoenen jaren? Het valt niet te zeggen. Het tijdconcept voor geestelijke
wezens is ook heel anders als hoe wij mensen die beleven.
De tijd van de engelen op de voormalige aarde, aanvankelijk vreedzaam
levend onder leiding van Lucifer, de rebellie en de daarop volgende
verwoesting van de voormalige wereld, gevolgd door een vloed en
duisternis is in iedergeval een periode geweest die plaatsvond voor de
scheppingsweek!
De val van Lucifer nader belicht
Hoe kon het ook maar in het denken van Lucifer opkomen dat hij zijn
Schepper mogelijk zou kunnen overrulen? Een dergelijke actie is toch
gedoemd te mislukken? Sommigen zeggen dat zijn ijdelheid en trots
genoeg waren voor zijn rebellie.
Jesaja 14:12-15 (zie blz.5 bovenaan) vermeld dat Lucifer een houding had
van zelfverheerlijking ten tijde van zijn rebellie; dat is mogelijk een
verklaring. Maar het antwoord gaat misschien nog wel dieper dan deze
eerste verklaring..
Drijfveren van Lucifer
Hier volgt een nadere uitleg over de mogelijke motivatie tot rebellie van
Satan die ik zeker niet uitdraag als de waarheid. Ik baseer mijn
gedachtegang echter op Ezechiël 28:11-17.
11 Het woord van JHWH kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van
Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere JHWH: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en
volmaakt van schoonheid,
13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en
diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen
en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.
14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U
was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.
15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in
u gevonden werd.
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16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen.
Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub,
uit het midden van de vurige stenen.
17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege
uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.

Ezechiël 28:12 begint als een klaaglied over de koning van Tyrus. Maar de
daarop volgende verzen maken duidelijk dat het ook om een typologie van
Lucifer gaat. Vers 13 vermeld dat het gaat om een klaaglied over Eden, de
tuin van God. In Eden is echter nooit een menselijke koning van Tyrus
geweest! Vervolgens gaat het over een heerser die nobel en rechtvaardig
begon maar van het goede pad afraakte. Inderdaad, deze heerser bracht
duisternis toen hij zondigde. Vers 12 zegt dat deze heerser vol wijsheid
was en prachtig van uiterlijk. Vers 13 voegt toe dat hij een prachtig
voorkomen had en muziekinstrumenten “in zich had”. Hij wordt ook
beschreven als een geschapen wezen door JHWH. Vers 14 beschrijft hem
als “de gezalfde cherub die bedekt” en verblijf op “de heilige berg Gods”.
Vers 15 vervolgt dan dat God hem beschrijft als: je was perfect in al je
wegen totdat ongerechtigheid in je werd gevonden. Om die reden werd hij als
profaan (het heilige bespottend) verstoten van de berg Gods.
Vers 17 benadrukt dat JHWH hem “tegen de grond zou gooien” omdat “zijn
hart hoogmoedig was geworden” vanwege zijn schoonheid, wijsheid en
volkomenheid.
Deze beschrijving kan alleen gaan over de schepping en het verval van
Lucifer. De Bijbel beschrijft Cherubijnen als machtige en hooggeplaatste
engelen. Lucifer wordt beschreven als een bedekkende cherub wat er op
kan wijzen dat zijn vleugels eens de troon van JHWH bedekten. (Exodus
25:10-22 laat zien dat de ark van het verbond ontworpen was om 2 cherubs te dragen
die het verzoendeksel bedekten).

Herinner je dat engelen juichten van vreugde toen God de aarde schiep?
Lucifer werd daarbij aangesteld als de heerser over deze prachtige
schepping en had een groot aantal engelen onder zijn leiding staan.
Ik denk dat we te snel heen lezen over het feit dat Ezechiël 28:15 vermeld
dat Lucifer “volmaakt was u Gods wegen, vanaf de dag dat hij geschapen
werd”. “Het toonbeeld van wijsheid en schoonheid” volgens vers 12.
Lucifer was de machtigste en meest begaafde engel, ooit door JHWH
gecreëerd. Wanneer God iets “perfect” maakt, lijkt het logisch dat het
gedurende lange, lange tijd niet “slecht” wordt. Wie weet hoeveel ionen
(miljoenen jaren?) Lucifer over de aarde geregeerd heeft in goede orde
voordat hij hoogmoedig werd en in zonde viel!? De Bijbel geeft de
precieze tijdsperiode echter niet aan en ook niet hoe lang de rebellieperiode is geweest. Hoogst waarschijnlijk is het een langzaam verlopend
proces geweest en liep het definitief uit de hand toen Lucifer openlijk
tegen zijn schepper rebelleerde en een oorlog begon.
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Tijdsbeleving
Houdt in gedachten dat “tijd” (zoals wij mensen het kennen en beleven)
alleen bestaat op de aarde en in de materiële werkelijkheid. Dat klinkt
misschien verrassend, maar het is waar. Onze definities van tijd zijn
verdeeld in dagen, weken, maanden en jaren etc. En die tijdsbeleving is
nauw verbonden met ons verblijf op het aardoppervlak waar we leven. 1
draaiing van de aarde om zijn as wordt “dag” genoemd. 1 maan cyclus
een “maand” en 1 rondgang van de aarde om de zon een jaar. Alle andere
tijdseenheden zijn daar weer van afgeleid. Als astronauten door ons
zonnestelsel zouden kunnen reizen, hoe bruikbaar zouden de begrippen
dag, maand en jaar dan nog zijn?
Einstein’s relativiteitstheorie maakt duidelijk dat tijd een variabel aspect is
van het tijd-ruimte continuüm. Experimenten hebben aangetoond dat
wanneer de snelheid sterkt toeneemt, een persoon, reizend met die
snelheid, de tijd anders waarneemt als een persoon die langzaam reist.
Als dit een geconstateerd feit is in onze fysieke werkelijkheid, hoe anders
kan tijd dan zijn in het perspectief van geestelijke wezens zonder sterfelijk
lichaam en niet gebonden aan het aardoppervlak?
Jacobus 4:14 stelt dat onze levens slecht een ademtocht zijn. Een
tijdelijke mist die zo vervliegt, in het perspectief van geestelijke wezens.
2 Petrus 3:8 stelt dat “een dag bij JHWH is als 1000 jaar” voor ons.
Petrus citeerde mogelijk David in Psalm 90:4. 4 Want duizend jaren zijn in Uw
ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.

Kortom, dit alles overwegende is het wat beter te vatten als je zegt dat de
geschiedenis van de mensheid, ongeveer 6000 jaar, voor JHWH inderdaad
een “6 dagen project” is.
Lucifers heerschappij over de primaire schepping
Laten we nu eens inzoomen op de “tijd” van Lucifers heerschappij over de
aarde toen hij en zijn engelen op de aarde leefden zoals die er was voor
de herschepping in Genesis 1:3, en voordat ze “boven de wolken stegen”
in rebellie tegen hun maker met als resultaat dat ze na de oorlog in de
hemelse gewesten op de aarde werden teruggeworpen. Hoe lang regeerde
Lucifer over de engelen op aarde in perfecte staat voor zijn rebellie?
Jesaja 14:13 stelt dat Lucifer een troon had van waaruit hij zijn rebellie
begon. Waarschijnlijk regeerde Lucifer een hele lange tijd op aarde
voordat hij slecht werd. Het zou zo maar kunnen zijn dat de fossielen,
waarvan de wetenschap zegt dat ze vele miljoenen jaren oud zijn, dit
gezichtspunt ondersteunen.
Wat was het dat veroorzaakte dat Lucifer zich oprichtte in ijdelheid om zo
in opstand te komen tegen zijn eigen Schepper?
Wat gaf Lucifer het idee dat hij een kans zou kunnen hebben om een
oorlog te winnen tegenover zijn eigen Schepper?
De Bijbel geeft slechts weinig informatie hierover, maar hier volgt een
hypothese die deze vraag zou kunnen beantwoorden. Let wel; dit is geen
leerstelling! Het is niet meer dan een overweging om mee te nemen
omdat we weten dat Lucifer rebelleerde tegen JHWH, vanaf zijn troon op
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aarde een invasie inzette richting de hemelen, waarna hij echter tezamen
met zijn engelen verslagen teruggeworpen werd op de aarde.
Het moet haast wel zo zijn dat Lucifer verwachtte een goede kans te
hebben die oorlog te winnen. Als hij alleen maar over engelenmacht kon
beschikken zou het waanzin zijn geweest om te denken dat hij een kans
zou maken te winnen. Hoewel waanzin ook een optie is, maar dat past
niet bij wat we weten uit een ander aspect van de rebellie van Lucifer.
Want Openbaring 12:4 beschrijft dat Lucifer, de draak, een derde deel van
de engelen op zijn hand kreeg om mee te doen met deze opstand.
Werd deze immense groep engelen als geheel plotseling blind voor de
werkelijkheid?
Een laagje dieper, met zicht op dinosauriërs
Mogelijk is het antwoord op dit mysterie nog veel dieper en
adembenemender dan wij als gelovigen ons ooit voorgesteld hebben!
Toen Lucifer in opstand kwam tegen de allerhoogste Elohim, heeft hij dat
mogelijk pas gedaan nadat er iets gebeurt was waardoor hij de gedachte
kreeg dat hij ook een gelijkwaardig God was met zoveel autoriteit dat een
gevecht in zijn voordeel zou kunnen worden beslecht.
Daarbij, wat dat “iets” ook geweest mag zijn; het overtuigde een derde
van de engelen dat Lucifer een echte rivaal van JHWH was geworden die
een oorlog zou kunnen winnen.
Nogmaals, dit is een hypothese die verklaart wat er mogelijk gebeurd is.
Deze hypothese sluit echter prachtig aan bij het bewijs onder onze voeten
in de vorm van fossielen.
Uit onderzoek van de diverse aardlagen maken wetenschappers op dat de
eerste levensvormen op aarde relatief klein en onschadelijk waren.
Deze tijds periode wordt het Cambrium genoemd, of het Paleozoische
tijdperk. Daarna werden levensvormen meer complex en groter in het
Mesozoische tijdperk. Dit was het tijdperk van de reptielen.
In het eerste deel van het Mesozoische Tijdperk, de Triassiche periode,
leefden de vliegende pterosaurs, krokodillen en allerlei zeedieren,
waaronder ook zoogdieren. Er waren kleine jagers en planteneters.

Vliegende pterosaur
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De volgende periode in het Mesozoische tijdperk was de Jurassic periode.
Er waren toen veel grotere planteneters en roofdieren. Denk aan de film
“Jurassic park”!

Film, geïnspireerd door de Jurassic periode

Wetenschappers geven aan dat er ten opzichte van de voorgaande
tijdperken een vrij abrupte en wezenlijke verandering in de dierenwereld
plaats vond in het Juressic en dat de variatie aan dinosauriërs enorm
toenam, waaronder veel twee- en viervoetige roofdieren en planteneters,
inclusief het grootste landdier aller tijden, de Brachiosaurus.

De Cretaceous Periode, volgend op de Jurassic Periode in het Mesozoic
tijdperk, was ook een tijd van grote dinosauriërs die zogezegd “meer
zwaarbewapend waren en meer dodelijk in hun anatomische gecreëerde
wapens. Zo groeiden de pterosaurs tot enorme afmetingen
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Evenals de T-Rex, de ankylosaurs en de triceratops. Allemaal gevaarlijke
roofdieren.

T-rex

Ankylosaurs

Triceratops
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Zie je het de onafwendbare trend die plaats vindt in het verloop van de
genoemde tijdperken?
De levensvormen begonnen relatief onbetekend. Ze groeiden groter en
meer reptiel/slangachtig in de loop van de tijd en ook meer bewapend en
dodelijk. Er is een tijd geweest van plotselinge en wezenlijke verandering
in de levensvormen op de aarde! Wetenschappers benoemen het als
snelle en plotselinge evolutionaire veranderingen! Maar mogelijk is er dus
heel wat anders aan de hand geweest als een evolutionaire verandering!
Het is ook vermeldingswaardig dat de dominante levensvormen op aarde,
de belangrijkste vechtdinosauriërs met gespecialiseerde aanvals- en
verdedigingswapens in hun anatomie, allemaal reptielen waren met een
slangachtig of draakachtig ontwerp.
Genesis 1 lijkt echter te zeggen dat de schepper van hemel en aarde, daar
vermeld als Elohim in het Hebreeuws, een vredige wereld schiep waarin
alle levende wezens in harmonie leefden zonder conflicten. De dieren uit
Genesis 1 scheurden elkaar niet aan stukken in de hof van Eden.
I Johannes 4:8 stelt dat God “liefde is”, en Handelingen 3:19-21
profeteert dat er weer een tijd zal zijn waarin de gevallen wereld een
“wederoprichting van alle dingen” zal beleven als de Messias terug keert.
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking
zullen komen van het aangezicht van JHWH, 20 en Hij Jesjoea de Messias zal zenden, Die tevoren
aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden
hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen
heen.

Jesaja 11:6-9 stelt daarbij dat de huidige natuur van de roofdieren en
andere schepsels ook weer vredig zal zijn in het Messiaanse vrederijk en
dat “er geen verdriet en vernietiging zal zijn op mijn heilige berg”.
Deze profetie lijkt te stellen dat er geen roofdieren-natuur meer zal zijn in
de dierenwereld na de wederkomst.

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.
7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.
Een leeuw zal stro eten als het rund.
8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken.
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9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal
vol zijn van de kennis van JHWH, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Maleachi 3:6 verklaard dat “JHWH niet verandert” en Hebreeën 13:8
zegt het zelfde over Jesjoea de Messias: Hij is gisteren, vandaag en altijd
de zelfde..
Wie schiep wat?
JHWH is mogelijkerwijs dus niet de schepper geweest van een wereld
waarin grote monsters elkaar bevochten en verscheurden met gecreëerde
wapens in hun anatomie. De ontaarde dinosauriërpopulatie, opgegraven in
fossielen is mogelijk vreemd aan het soort schepping gemaakt door JHWH.
Het is helder dat het Dinosauriërs tijdperk zijn climax kende in een tijd dat
allerlei reptielen met immense tanden, klauwen, gepantserde platen,
staartknotsen, horens en andere puntige uitsteeksels elkaar bevochten.
De conclusie die mogelijk te maken valt is dat niet JHWH, de schepper van
wereld, waarvan gezegd werd dat die zeer goed was, deze monsters heeft
geschapen; maar wie dan wel?
Dit brengt ons terug bij Lucifer die op een troon zat in de prehistorische
wereld en die wellicht van zichzelf ging denken als zijnde een God gelijk
waardig aan JHWH. Miljoenen aan hem onderworpen engelen moeten ook
aangenomen hebben dat Lucifer als aanvoerder hen tot een overwinning
kon leiden. Als JHWH iets schept is dat perfect en vredevol. Maar zonde
kan beschadigen en vernietigen wat Hij gemaakt heeft. Lucifer was
“perfect” gemaakt, maar viel van zijn hoogverheven plaats in zonde met
als vrucht dat hij uiteindelijk een openlijke oorlog aan durfde te gaan met
zijn schepper. (Zie de eerder geciteerde passages uit Jesaja 14:12-14 en
Ezechiel 28:12-15).
Hoe kon dat gebeuren? Even terug: Waar Jesaja 14 de naam Lucifer
(lichtdrager) gebruikt, beschrijft Ezechiël 28 hem als een “bedekkende
cherub” die in Eden” was. Hij wordt vervolgens ook gepersonifieerd als “de
koning van Tyrus”. Het mag duidelijk zijn dat er geen aardse koning een
bedekkende cherub genoemd kan worden die in Eden rond kon wandelen,
dus het moet wel gaan om een heel hoog geestelijk wezen. Beide
tekstgedeelten beschrijven een hoog geestelijk wezen dat afvallig werd;
het moet Lucifer wel zijn. Ezechiël 28 (zie blz. 8) beschrijft Lucifer’s
oorsprong. Lees vers 12.. en vers 13 stelt dat hij in “Eden” was en dat hij
bekleed was met kostbare juwelen en goud en dat hij muziekinstrumenten
in zich had op de dag dat hij geschapen was. De hof van Eden was een
overheerlijke plaats voor alle engelen om in te leven. Bedenk nogmaals
dat de engelen van vreugde juichten toen ze de aarde voor het eerst
geschapen zagen worden in het allereerste begin (Genesis1 vers1, Job
38:7, Jesaja 45:18).
Ezechiël 28:14 zegt dat Lucifer een “gezalfde cherub was die bedekt”.
Dit geeft aan dat hij vleugels had zoals de cherubs die de zetel van JHWH
op de Ark van het verbond “bedekken”. (Exodus 25:10-22).
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Ezechiël 28:15 beschrijft Lucifer als: “perfect in je wegen vanaf de dag dat
je geschapen werd, totdat onrecht in je gevonden werd”. Lucifer was
ongetwijfeld de meest perfecte, begaafde en krachtigste engel die JHWH
ooit geschapen had.
Na zijn val kreeg hij de nieuwe naam “Satan” en de schrift beschrijft hem
als.. een reptiel, met een draakachtig of slangachtig voorkomen! (Zie
Genesis 3:1-14, II Korintiërs 11:3, Openbaring 12:3-4, 7-9; 15, 17;
13:2-4, 11; 16:3, 20:2).
De laatste Prehistorische periode van de voormalige aarde werd
gedomineerd door slangen en reptielachtige wezens met de enorm
gevaarlijke dinosauriërs als toppunt. Maar plots verdwenen ze van het
“toneel”. Is hier een overeenkomst te herkennen tussen de fysieke en de
geestelijke wereld? Ja, ze werden verdelgd.
Lucifer heerste oorspronkelijk op goede wijze over de aardse wezens op
de voormalige aarde. Ze waren klein en niet om bang van te worden.
Wetenschappers geloven dat deze periode miljoenen jaren heeft geduurd.
Toen vonden er dramatische veranderingen plaats. Grote slangachtige
dinosauriërs maakten het land, de zee en de lucht onveilig.
Reconstructie: toegekende scheppingsautoriteit
Nu volgt wederom een reconstructie van wat er mogelijk gebeurt kan zijn
op basis van de Bijbelse gegevens die we hebben in combinatie met de
wetenschappelijke informatie:
Na miljoenen jaren van goede heerschappij over de aarde heeft Lucifer
mogelijk zijn Schepper benaderd met de vraag of er misschien meer
variatie aangebracht mocht worden in de levensvormen op aarde. Zou hij
misschien gevraagd hebben om het recht op “eigen ontwerpen” van fysiek
leven op aarde? Heeft hij dat eenmalig gevraagd of misschien bij
herhaling over een langere tijd? We weten het niet.
Echter, stel dat JHWH hem op een gegeven moment toch enige
scheppingsmacht heeft toegekend om nieuwe levensvormen te ontwerpen
om daar over te heersen?
Dat zou ongekend zijn geweest! De andere engelen moeten dit opgemerkt
hebben als een verbazingwekkende en unieke eer, en dat was het ook!
Mogelijk is Lucifer met deze toegekende scheppingskracht wezens maken
naar zijn eigen beeld.. slang en reptiel achtig van vorm. Door de tijd heen
ging hij ze steeds groter en sterker maken.. Hij was de enige die deze
levensvormen kon scheppen over een lange tijd met de hem toegekende
autoriteit, terwijl JHWH zelf in de hoogste hemel eenvoudigweg toekeek
hoe e.e.a zich ontwikkelde.
Zou JHWH daarbij niet een dieper doel voor ogen hebben gehad waarvan
Lucifer zelf niet op de hoogte was? Namelijk dat JHWH Lucifer door een
test liet gaan hoe hij zou omgaan met deze kracht? Een test of zijn meest
perfect geschapen engel ooit geschapen, succesvol kon omgaan met een
stukje toegekende Goddelijke macht?
Hebreeën 1:5-6 stelt dat God nooit een engel (inclusief Lucifer) een
positie gegeven heeft zoals Zijn eniggeboren Zoon.
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Engelen zijn geestelijke wezens, maar ze zijn niet toegerust met de
Heilige Geest. Het toekennen van enige scheppingskracht aan Lucifer
maakte hem nog niet tot een “zoon” of deelgenoot van Elohim. Echter, na
een lange periode van het beoefenen van deze toegekende autoriteit is
Lucifer zich dat toch gaan inbeelden. En de engelen die weer onder zijn
gezag stonden gingen hem ook zo zien of gehoorzaamden hem in ieder
geval.
We stelden eerder al dat we uit het Woord op kunnen maken dat JHWH
perfecte en vredige schepsels heeft gecreëerd die er niet op uit waren
elkaar te vernietigen. De Enorme roofdinosauriërs hadden echter tanden
waarmee ze enorme hompen vlees uit een prooi konden scheuren en deze
prooien konden op hun beurt terug vechten met hun horens, punten en
staarten, gedekt door bepantsering.

Het riekt naar een vermaak zoals van het huidige stierenvechten in een
arena of het laten vechten van kemphanen met mesjes aan de poten..
Zou Lucifer vecht-feesten georganiseerd hebben in de arena van de
toenmalige wereld? Als geestelijke wezens hoefden ze zelf niet bang te
zijn van de door Lucifer gecreëerde monsters terwijl ze toekeken hoe deze
dieren elkaar bevochten. Deze dieren werden amusement objecten voor
Lucifer en zijn engelen.
Ook nu bestaat het fenomeen dat wie een gewoonte aanmoedigt om te
vechten, vroeg of laat op een punt komt daar zelf aan deel te willen
nemen! Zou het zo kunnen zijn dat op het hoogte punt (of diepte punt)
van het dinosauriërtijdperk met steeds extremer ontworpen
vechtmonsters, de gedachte bij Lucifer uitgebroed werd om zich te
verheffen boven zijn eigen schepper? “ik ben ook een god, net als de
allerhoogste Elohim”. En: “waarom zou ik niet met mijn loyale engelen
legers een greep doen naar de allerhoogste positie..?!”
Jesaja 14:12-15 beschrijft precies dat dit nu juist gebeurde!
En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon
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verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven
de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Zou hij vervolgens zijn engelen leger zijn voorgegaan in een soort “pearl
harbor”-achtige verrassingsaanval richting de troon van JHWH in de
hemel? De aardsengel Michael was de leider van de loyale engelen
volgens Openbaring 12:7-9 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn
engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij
waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak
werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele
wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem
neergeworpen.

Hoe onsterfelijke engelen elkaar hebben bevochten valt buiten het
menselijk voorstellingsvermogen en ook hoe lang dit gevecht geduurd
heeft. Wat we weten is dat de aarde de thuisbasis was van Lucifer volgens
Judas vers 6: En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun
eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien
in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

En ze stegen op tot boven de wolken in hun rebellie tegen JHWH.
Ons zonnestelsel lijkt in iedergeval de littekens te dragen van de in de
Bijbel beschreven kosmische oorlog. De planeten en manen die we kunnen
observeren zitten vol met inslagkraters ten gevolge van de inslag van
allerlei gesteente. Zouden we het ook minutie kunnen noemen?
De zogenaamde asteroïdengordel die gelokaliseerd is ergens in ons
zonnestelsel, wordt geduid als een planeet die ten gevolge van enorme
krachten aan gruizelementen is geslagen.
Allemaal door de test
Zou JHWH het allemaal zover hebben laten komen om de loyaliteit van al
zijn engelen te testen? Net zoals wij mensen op deze aarde ogenschijnlijk
ongestraft maar door kunnen gaan met ons zondig handelen? Elke engel
moest tot een keuze komen tijdens de oorlog in de hemelse gewesten..
Niemand kon neutraal blijven.
Toen JHWH, wij geloven dat Hij al die tijd geheel “in controle”is geweest,
uiteindelijk ingreep, werd Lucifer met zijn engelen op de voormalige aarde
teruggeworpen. Lucas 10:18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen.

Dit ging mogelijk gepaard met een bombardement van grote kosmische
objecten, waarvan de Chixelub inslagkrater in Mexico’s Yucatan Peninsula
het gevolg is geweest.
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Al deze inslagen bij elkaar zijn zo destructief geweest dat al het door
Lucifer gecreëerde leven vernietigd is en in korte tijd bedolven onder
aardlagen waardoor ze bewaard zijn gebleven als fossielen.
Judas 6 stelt dat de gevallen engelen voor het oordeel van de grote dag
met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring zijn gesteld.
Wellicht worden de afvalligen in het vervolg van Judas wel vergeleken met
de gevallen engelen: Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden
opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.

De aard van deze tijdsperiode volgend op de vernietiging van het
voormalig leven op aarde komt bekend voor.. niet?

Een enkele overlevende?
Genesis 1:2 stelt dat voor de scheppingsweek de aarde “tohu”was
geworden. Ze was vernietigd en er was duisternis over het gezicht van de
diepte of de wateren. De aarde, gemaakt op te bewonen, en wel zo mooi
gemaakt dat de engelen van vreugde juichten was vervallen tot een
levenloze verduisterde watervloed.
Echter, Genesis 1 vers 2 zegt dat het een “tuhu” situatie werd. Hoe lang
de gevallen engelen rondgewaard hebben als “woeste golven” op de
verduisterde en overstroomde aarde is onbekend. Het kan ionen geduurd
hebben maar een klein stukje wetenschappelijk onderwijs verklapt ons
misschien dat deze tijd mogelijk relatief kort is geweest.
U hebt misschien wel eens gehoord van de prehistorische vis, genaamd de
Coelacanth. Coelacanths vissen werden verondersteld uitgestorven te zijn
en de Encyclopedia Americana verteld dat 25 generaties van fossiele
Coelacanths ontdekt zijn. In 1938 ving een visser echter een levende
coelacanth in zijn visnet en sindsdien zijn meerdere exemplaren gevangen
in de Indische Oceaan.

Coelacanth

Behoren deze prehistorisch bekende vissen tot de levende nazaten van de
Lucifer-periode of zijn ze herschapen tijdens de scheppingsweek?
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Beide opties zijn mogelijk, maar optie 1 lijkt de meest aannemelijke;
Coelacanths kunnen leven op enorme diepte met slechts een minimum
aan zuurstof. Daardoor waren ze relatief ongevoelig voor de catastrofes
hoger op het aard oppervlak die veel leven verwoestte; in iedergeval dat
van landdieren. De Coelacanths zijn bovendien gevangen aan de andere
kant van de aarde ten opzichte van de inslag ten gevolge van de
Chicxulub krater. Dus de(schok)golven van de inslag zijn veel minder
verwoestend geweest aan de andere kant van de aarde. Coelacanths die
de Chicxulub inslag overleefden, hadden voor lange tijd genoeg voedsel
van al het organische afval van de verwoeste aarde hogerop. Ondertussen
stierf wel degelijk een groot deel van het leven in de zee bij gebrek aan
zuurstof doordat er geen planten meer waren die middels fotosynthese
hiervoor konden zorgen; de aarde was immers verduisterd.
Het gebrek aan zuurstof zou uiteindelijk ook de Coelacanths de das om
hebben gedaan, tenzij de verduisterde periode tijdig ten einde kwam..
Herschepping
Aangezien JHWH de aarde geschapen heeft om bewoonbaar te zijn is het
aannemelijk dat JHWH de aarde na een periode van onbewoonbaarheid
weer tot herstel ging brengen in overeenstemming met zijn
oorspronkelijke plan. Daar waren (her)scheppingswoorden voor nodig..
We lezen daar over vanaf Genesis 1:3. Stap voor stap werd de
onbewoonbare aarde tot herstel gebracht. De Coelacanths zijn bij deze
gang van zaken een levend bewijs dat er niet een evolutie heeft plaats
gevonden. De wetenschap beschrijft de Coelacanths namelijk als een
levensvorm die al voor miljoenen jaren onveranderd overleefd heeft.
Coelacanths bewijzen dat levensvormen niet evolueren in nieuwe
levensvormen door de tijd heen. Levensvormen passen zich wel aan hun
leefomstandigheden aan. Maar dat betreft geen extreme
wezensveranderingen.
In Genesis termen gesproken, ze werden ooit geschapen “naar hun soort”.
Dus de Coelacanths veranderden niet in een ander soort dier.
Desondanks, tegen alle logica in betogen wetenschappers toch nog dat de
prehistorische Coelacanths grote evolutionaire veranderingen hebben
ondergaan waardoor ze de oceaan uit zijn gekropen en de voorvaders zijn
van de landdieren inclusief de mens zelf. Je moet wel een heel groot
geloof hebben om deze theorie aan te nemen voor waarheid waar
notabene in 1 adem ook betoogd wordt dat er objectief wetenschappelijk
bewijs is dat de Coelacanths nagenoeg ongewijzigd voortgeleefd hebben
gedurende miljoenen jaren. Hoezo intellectuele tegenstrijdigheden in de
evolutie theorie!
Nadat Lucifer en zijn verslagen engelen op de aarde waren teruggeworpen
was het niet zozeer hun fysieke realiteit die veranderd werd. Lucifer
raakte zijn scheppingskracht kwijt, en het rebellenleger van licht werd ook
veranderd in duisternis. Ze verloren het meeste van hun kracht en
potentie. Ze leerden zo dat wat JHWH geeft, Hij ook weer kan nemen.
Lucifer had gedurende vele ionen scheppingskracht kunnen uitoefenen
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waardoor hij ging denken dat deze toegekende kracht permanent was
geworden. Hij zat er helemaal naast. In zijn hoogmoed maakte hij een
hele grote fout. Hij was vergeten dat hij uiteindelijk ook een geschapen
wezen was en dat zijn Schepper te allen tijde hoog boven hem verheven
zou blijven.
Jesaja 14:12 treurt:

Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad!

U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!

Lucifer’s naam “lichtdrager” werd veranderd in “Satan” (tegenstander); En,
dat is hij sindsdien nog steeds.
Op een onbekend tijdstip in de tijd na de vernietiging van Lucifer’s
koninkrijk op aarde herschiep JHWH het leven op aarde. Vanaf toen
domineerden slang/reptiel achtige wezens naar het ontwerp van Lucifer
echter niet meer de aarde, maar zoogdieren en de mens als kroon van de
schepping.. Genesis 1:26-27 En Elohim 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!
En Elohim schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hen.

Mens en dier werden geschapen in Eden, waar ze allen in vrede met
elkaar samen leefden.
Genesis 1:3-31 beschrijft deze herschepping van het leven op aarde als
hebbend plaats gevonden in een periode van 6 dagen van 24 uur, inclusief
een avond en morgen.
JHWH schiep nieuwe continenten, opkomend als droog land uit de
oceanen en schiep de flora en fauna. Dat was nodig omdat zuurstof
verbruikende fauna en zuurstof producerende flora tegelijkertijd aanwezig
moesten zijn om wederzijds te overleven. Het is ondenkbaar dat de ene
groep tot bestaan zou zijn gekomen zonder de ander. De Zuurstof-karbon
ratio zou geen levensvormen mogelijk maken tenzij de gassen in de
atmosfeer, ontstaan vanuit flora en fauna, tegelijkertijd in een perfecte
balans zouden worden gebracht. JHWH schiep ook “het Firmament” van
waterdamp boven de atmosfeer van de aarde. Genesis 1:6-8 En Elohim zei:
Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en
water! En Elohim maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is,
en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En Elohim noemde het gewelf hemel. Toen
was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

Dit firmament is de gedeeltelijke verplaatsing/verandering van de enorme
watermassa van Genesis 1 vers 2 in waterdamp waardoor er droog land
op de aarde zelf ontstond. Daarnaast creëerde JHWH ook droog land door
stukken oceaanbodem uit te graven en op te hopen. Denk bv aan de
Mariana’s trog.
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Vers 14-19 beschrijft de schepping van de 2 grote lichten om te heersen
over de dag en de nacht. Er moest een zon zijn om de aarde op te
warmen en om fotosynthese mogelijk te maken ten behoeve van de flora
en fauna op aarde. Dit roept de vraag op: als JHWH de zon heeft
geschapen gedurende de scheppingsweek, wat was er dan voor lichtbron
ten tijde van de eerste schepping ten tijde van Lucifers koninkrijk?
Het mag duidelijk zijn dat de Prehistorische flora en fauna ook een
lichtbron nodig heeft gehad om de aarde van warmte en licht voor foto
synthese te voorzien. Aangezien Genesis 1:2 aangeeft dat alles op aarde
in duisternis werd gehuld na de val van Lucifer moet de “prehistorische
zon” tijdens die oorlog in de hemelse gewesten donker zijn geworden.
Toekomst: er is niets nieuws onder de zon
Mattheüs 24:29: En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Markus 13:24 herhaald deze profetie van Jesjoea dat de zon opnieuw
verduisterd zal worden aan het einde van de tijd. Dus een verduisterde
zon ten gevolge van strijd in de hemelse gewesten in het laatst der dagen
zal geen nieuw fenomeen zijn. Zou JHWH, de schepper van de hemel en
de aarde, onze zon(een ster bestaande uit gassen) niet actief of inactief
kunnen maken op Zijn bevel?
De mensheid, diep verstrikt in de evolutie theorie zal met verbijstering
ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde, als de strijd in de
hemelse gewesten ook zichtbaar zijn effect zal krijgen op de fysieke
wereld. Lees maar eens Jesaja 24:1, 18-23, 30:30 en 34:4.. Dit soort
teksten zijn niet te vergeestelijken. Jesjoea bevestigd dat dit
daadwerkelijk gaat gebeuren in Openbaring 12:7-9 Toen brak er oorlog uit in
de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen
voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer
gevonden.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd
wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met
hem neergeworpen.

Andere geloofsgenoten hebben zich ook recent verdiept in deze materie.
Ik verwijs hiervoor naar het boek “the comets of God” van Jeffrey
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Goodman (ook deels vertaald op de website te vinden van de Tesjoevagemeente) en de bevindingen van de Messiaanse amateur astronoom Gill
Broussard. Te Googelen of via de link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp79wLlx8oyi51MFg87kt7fdrGnWrlYvE

Omgekeerd scenario
Deze toekomstige oorlog in de hemelse gewesten zal een omgekeerd
scenario volgen als bij de eerste oorlog in de hemelse gewesten. Als Satan
wederom ten hemel zal opklimmen om de macht te grijpen zal JHWH’s
legermacht een tegenaanval doen waarbij Jesjoea de Messias, nu niet als
“lam” maar als “de leeuw van Juda”, een immens leger zal aanvoeren van
geestelijke wezens en Satan definitief onttronen. Hij en zijn gevallen
engelen zullen in de put geworpen worden zodat ze de mensheid niet
meer kunnen aanzetten tot rebellie. Openbaring 19:11-21: En ik zag de
hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig
genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en
op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent
dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het
Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit
en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou
slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de
grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam
geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan,
en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor
het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over
duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van
alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en
hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn
leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de
tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen
hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van
vuur, die van zwavel brandt.

Het verhaal gaat verder in Openbaring 20:1-3: En ik zag een engel neerdalen uit
de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak,
de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de
afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou
misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte
tijd worden losgelaten.

Lucifer/Satan (en al zijn engelen) zullen dus verslagen worden en
gevangen gezet worden voor 1000 jaar terwijl Jesjoea en zijn opgewekte
en verloste geheiligden over de aarde zullen regeren. De aarde zal dan
weer hersteld worden naar de situatie zoals die in Eden bestond.
Wat en heerlijk vooruitzicht!
Michael is geopenbaard als zijnde Gods hoofd-engel, aangesteld over de
hemelse legermacht van engelen lezen we al in Openbaring 12:7.
Ook Daniel 12:1 vermeldt dit: In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw
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volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is
geweest tot op die tijd.

Aangezien we inmiddels hoogst waarschijnlijk in die tijd beland zijn, lezen
we nog even verder, al is het deels een zijspoor: In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2 En velen van hen die slapen in het stof van
de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen
rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim
en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal
toenemen. En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de
rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed
in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een
einde komt aan deze wonderlijke dingen? 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich
boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel
en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft,
wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan,
zal er aan al deze dingen een einde komen. 8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het
niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want
deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd,
zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen
enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de
tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel
opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft
verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar u, ga heen tot het einde,
want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Mijn gebed is dat dit document een vervulling is van de belofte in vers 4..
dat de kennis zal toenemen.
De mens en het heilsplan
Terug naar de scheppingsweek die begon in Genesis 1:3. Nadat Elohim al
de nieuwe diersoorten geschapen had op de aarde, in de zeeën en voor de
lucht, schiep hij op de 6de dag de mens. JHWH was tot de conclusie
gekomen dat zelfs aan de allerhoogste engel die Hij geschapen had, geen
Elohim-scheppingskracht toe te vertrouwen was.
De uitspraak “macht werkt corruptie, en absolute macht werkt absoluut
corruptie” is een conclusie die maar al te waar is. Mogelijk dat JHWH
daarom een ander soort schepsels bedacht heeft. Hij maakte de man en
de vrouw; maar dat waren geen dieren. Hij maakte de mens, mannelijk en
vrouwelijk “naar Zijn beeld en gelijkenis” in een fysieke vorm.
De mensheid werd geschapen om partnerschap en vriendschap te hebben
met de Schepper. Adam en Eva wandelden en spraken met Elohim voor
de zondeval. Wie weet, zouden Adam en Eva, als ze niet in zonde gevallen
waren, ook een scheppingskracht toebedeeld hebben gekregen om te zien
of ze in staat waren daar goed mee om te gaan met de hulp van de Ruach
Hakodesh. Ze vielen echter in zonde toen ze verleidt en misleid werden
door de slang die niemand anders was dan Lucifer/Satan. Zie Genesis 3 en
II Korintiërs 11:3: Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft,
zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Messias is.
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Gelukkig kan de mensheid verlost worden door de profeet, hogepriester
en Koning, onze middelaar tot de Vader Jesjoea de Messias die voor ons
tot een zondoffer werd nadat Hij zijn leven gaf voor de in zonde gevallen
mensheid. Iedereen die zich bekeert en tot JHWH komt door de
bemiddeling van Jesjoea de Messias, kan vergeving van zonden
ontvangen en uiteindelijk getransformeerd worden tot een nieuwe mens in
de toekomst als Jesjoea terugkomt. Mattheüs 24:29-31, I Korintiërs
15:42-58. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in
vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt
opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een
natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk
lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is
geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is
echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de
aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere (Kurios= meester, heer, gezagsdrager) uit
de hemel. (Jesjoea is immers na de opwekking door de Vader ten hemel gevaren)
Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de
hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het
beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God
niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een
geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de
doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met
onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal
hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord
geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw
prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de
zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere (Kurios)
Jesjoea de Messias. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd
overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de
Heere.

Het 1 sluit het ander niet uit
De hierboven beschreven gebeurtenissen worden door sommige
christenen “de gap-theorie” genoemd. (namelijk dat er een gat zit tussen
Genesis 1: vers 1 en 2). Echter, aangezien de archeologische en fossiele
vondsten zo werkelijk en bewijsbaar aansluiten bij de diverse schrift
plaatsen die we besproken hebben in dit artikel mogen we ons afvragen of
“theorie” niet te kort doet aan wat we nu allemaal weten en zien.
Pogingen om het complete tijdperk van de dinosauriërs en de daarop
volgende periode van de fossiele bewaring in te passen in de 6000 jarige
geschiedenis van de mensheid, waar de Bijbel toch duidelijk over spreekt,
is echt een poging tegen beter weten in. Vanuit het geloof dat JHWH de
schepper, zich aan ons geopenbaard heeft als zijnde van eeuwigheid,
hoeven we geen probleem te hebben met het idee om zijn
scheppingsdaden niet meer in te perken tot slechts 6000 jaar terug.
Verder, aangezien JHWH Lucifer “perfect” geschapen heeft in zijn originele
vorm, mogen we er van uit gaan dat wat JHWH perfect maakte, ook heel,
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heel, heel lang perfect gebleven is voordat er een punt kwam van
afwijking.
Aanvullend bewijs: Noach
Er zijn andere stukjes Bijbels bewijs die het idee ondersteunen dat
Genesis 1:1 een schepping van de aarde beschrijft voorafgaande aan de
uitgebreide beschrijving van de herschepping van de wereld in Genesis
1:3 e.v. nadat de eerste schepping vernietigd was. Toen Noach en zijn
familie gered werden van een volgende Goddelijk geïnitieerde, alles
verwoestende vloed, stapten ze bij het verlaten van de Ark ook uit in een
leefomgeving die heel anders was dan de wereld waar ze eerst in leefden
een jaar daarvoor. De atmosferische beschermlaag was weg. Continenten,
de topografie van de aarde en de atmosferische druk waren veranderd.
De aarde had mogelijk veel van zijn vruchtbaarheid verloren door erosie
en uitspoeling in de oceanen.. etc. JHWH gaf Noach en zijn familie een
Hemels teken voor de mensheid- een regenboog – dat Hij nooit meer de
aarde zou verwoesten door een vloed.
Genesis 9:8-17: En Elohim zei tegen Noach en zijn zonen met hem: En Ik, zie, Ik maak Mijn
verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het
vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de
aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal
worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. En Elohim
zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u
zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen
als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde
breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen
Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om
alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het
eeuwig verbond tussen Elohim en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.

Elohim zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik
gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

De massieve atmosferische beschermlaag van waterdamp van voor de
zondvloed had tot dan toe de refractie van licht voorkomen zodat er geen
regenboog waar te nemen was. Dat JHWH zei dat Hij nooit meer een vloed
zou doen komen om de aarde te verwoesten impliceert mogelijk dat een
watervloed Gods “gebruikelijke” methode tot dan toe was om de tot het
kwaad vervallen aarde te verwoesten en dat Hij deze methode dus vaker
had gebruikt!
Want Genesis 1:2 vermeld dat de wereldwijde vloed de aarde bedekte
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voor de scheppingsweek die begon vanaf Genesis 1:3. Dat JHWH zelf
verkoos een watervloed te gebruiken om de tot het kwaad vervallen aarde
te verwoesten in de dagen van Noach maakt het logisch te veronderstellen
dat Hij ook het leven op aarde, inclusief de flora en fauna van Lucifers
wereld (inclusief de dinosauriërs) in iedergeval mede door een vloed heeft
vernietigd zoals Genesis 1:2 ons lijkt mee te geven.
Een volgende aanwijzing dat er een schepping is geweest voor de huidige
schepping is te vinden in Genesis 9:1. Er is geen twijfel over mogelijk dat
de wereld van voor de zondvloed vol van mensen, dieren en allerlei
levensvormen is geweest die allen vernietigd zijn op Noach en zijn familie
na. Merk op dat JHWH Noach’s familie opdroeg:”wees vruchtbaar en ..?
Het woord replenish is in deze situatie duidelijk gekozen door JHWH om
aan te bevestigen dat de aarde inderdaad opnieuw vol leven mocht
worden gebracht nadat de voorgaande leefgemeenschap bijna geheel
vernietigd was. Houdt dat in gedachten en herlees nog eens de instructies
die JHWH aan Adam en Eva gaf in Genesis 1:28 Wees vruchtbaar, wordt talrijk,
vervul de aarde en onderwerp haar..

Zie je dat JHWH precies de zelfde instructies aan Adam en Eva gaf als dat
Hij sprak tot Noach’s familie na 2 gelijksoortige wereldwijde catastrofes?!
JHWH is onveranderlijk.. Maleachi 3:6
Het feit dat JHWH deze “opbouw” instructies aan Noach’s familie gaf nadat
een wereldwijde catastrofe al het ontwikkelde leven vernietigd had, maakt
duidelijk dat JHWH op de zelfde wijze deze opdracht aan Adam en Eva gaf
nadat een ontwikkeld leefsysteem op aarde vernietigd was.
Het verschil tussen de leefwereld voor Adam en Eva en de leefwereld ten
tijde van Adam, Eva en Noach was natuurlijk dat er geen Dinosauriërs
meer waren sinds de vloed van Genesis 1:2. JHWH begon met een heel
nieuw leefsysteem vanuit de scheppingsweek zoals beschreven vanaf
Genesis 1:3. Er is wetenschappelijk bewijs dat de mensheid op sommige
momenten in de tijd bijna uitgeroeid is geweest. De Tv-documentaire
“supervolcanoes” onderzocht dat er een opmerkelijk homogeen DNA
profiel bestaat tussen de moderne rassen en concludeert daaruit dat er
momenten moeten zijn geweest dat de mensheid zich heeft voortgeplant
vanuit een kleine rest overlevenden. De Bijbel verklaart dat Noach en zijn
familie slechts 8 zielen betrof waaronder de 3 vrouwen van Sem, Cham en
Jafeth, die ook nog eens broers waren van elkaar. Genesis 7:13
Ezechiël 28:14 stelt dat Lucifer en alle andere engelen geschapen
wezens zijn. Er is geen enkele vermelding dat engelen geschapen zouden
zijn tijdens de scheppingsweek zoals die beschreven is vanaf Genesis 1:3.
Dat komt omdat de engelen ionen voor de mensheid geschapen werden.
Dat ze inderdaad veel eerder geschapen zijn kunnen we opmaken uit Job
38:4-7 waar de engelen enthousiaste toeschouwers waren bij de
schepping van de aarde in eerste wording.
Genesis 1:3 openbaard dat de slang (Satan) present was in Eden als een
gevallen misleider. Satan was teruggeworpen op de aarde toen zijn
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rebellie in de hemelse gewesten mislukte. (Lucas 10:18). De aarde werd
vervolgens bedekt door een vloed met duisternis daar overheen (Genesis
1:2 en Judas 13) totdat JHWH nieuw leven schiep gedurende de
scheppingsweek. JHWH stond Satan toe om Adam en Eva te testen, zoals
hij zelf ook was getest, en beiden vielen voor zijn leugens en zo viel de
mensheid samen met Satan zelf.
De fossiele vondsten en de ouderdom van het universum maken duidelijk
dat het ionen (vele tijdsperioden) moet hebben geduurd voordat Lucifer
(lichtdrager)“slecht” werd en veranderde in het wezen dat wij kennen als
Satan(=tegenstander). Of duivel, in het Grieks “diabolos, wat tweedrachtzaaier
is: dias = 2).
Evolutionisten aan de kaak gesteld
Even een klein lesje in Astronomie: De zogenaamde “kosmologische
roodverschuiving” is de roodverschuiving die wordt waargenomen bij het licht dat
ons bereikt van verafgelegen melkwegstelsels. Deze roodverschuiving kan
worden verklaard door het dopplereffect veroorzaakt door het van ons weg
bewegen van deze melkwegstelsels. Omdat de stelsels zich steeds verder van
ons verwijderen, worden de lichtgolven namelijk uitgerekt tot in de rodere
frequenties.

Op basis van deze Kosmologische roodverschuiving geloven
wetenschappers dat het universum biljoenen jaren oud is. Als deze
berekeningen kloppen, en er is niet veel reden hier aan te twijfelen hoewel
het ook niet met zekerheid bevestigd kan worden door leken, dan
betekend dit dat bepaalde sterren al 13, 2 biljoenjaar weg bewegen van
een bepaald punt van ontstaan. (het uitdijen van het Heelal). En dit hoeft
in het geheel niet in tegenspraak te zijn met de literaire beschrijving van
het heelal in de Bijbel.
Zullen evolutionistisch denkende wetenschappers de Bijbel nu willen
accepteren en het bestaan van JHWH, nu blijkt dat de Bijbel overeen
stemt met hun conclusies over de ouderdom van de aarde? De Bijbel is
hier somber over. Romeinen 1:17-32 concludeert dat evolutionisten hun
theorie ontworpen hebben om hun eigen zonden te bedekken en zo
zichzelf te misleiden door te denken dat ze toch niet geoordeeld zullen
worden voor hun zonden.
Romeinen 1:28 stelt dat degenen die het niet goedacht God te erkennen,
door JHWH worden overgeleverd aan verwerpelijk denken.
Dus, nog een paar opmerkingen over de evolutie zullen nog worden
gemaakt om dit verslag te beëindigen.
Aan het begin van mijn betoog vermelde ik dat wetenschappers de Bijbel
verwerpen omdat ze denken dat die onwetenschappelijk is en niet klopt
met de wetenschappelijke ontdekkingen die gedaan zijn mbt de aarde en
het Universum.
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Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat dit conflict er helemaal niet
is. Dat betekend dat de schepping van het leven, zoals vermeld in de
Bijbel in feite een hele wetenschappelijke verklaring is voor het ontstaan
van de soorten. Het is zelfs de enige juiste verklaring! Evolutie is juist een
wetenschappelijke onmogelijkheid! De Coelacanths bevestigen dat er geen
evolutie heeft plaats gevonden in miljoenen jaren!
Ik heb ook vermeld dat de samenstelling van de gassen in de atmosfeer in
evenwicht worden gehouden door de uitwisseling van zuurstof en carbon
dioxide, geproduceerd door de flora en fauna.
Zowel de flora en fauna als de atmosfeer moesten er dus beiden tegelijk
zijn! Er is een evenwicht geschapen. Daar kon niet naar toe “geëvolueerd”
worden. Het scheppingsverhaal uit Genesis bevestigt en verklaard deze
stellingname.
Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen
Genesis 1 maakt bovendien duidelijk dat alle leven op aarde vanuit de
scheppingsweek in stand gehouden wordt door de scheppingskracht die
ligt in het samenkomen van mannelijk en vrouwelijk van elke soort.
Om zich ooit te kunnen voortplanten is het echter noodzakelijk voor elke
soort dat er een volwassen mannelijk en een volwassen vrouwelijk
“exemplaar” moet zijn niet alleen op de zelfde plaats maar ook op het
zelfde tijdstip! Evolutionisten realiseren zich dat schijnbaar niet. Hoe
ouder de aarde, hoe moeilijker dit gegeven te combineren is met de
evolutietheorie die uitgaat van het steeds verder ontwikkelen van
primitieve levensvormen. Het creationisme voorziet echter in dit
onoverkomelijke probleem.
Mannelijk en vrouwelijk beiden tegelijk aanwezig op een zelfde plaats en
in staat tot vermenigvuldiging.
Alles of niks..
Verder is het ook nog zo dat elk organisme alleen in staat is te leven met
een heel pakket van goed ontwikkelde organen die elkaar dusdanig
aanvullen dat ze allemaal op het zelfde moment aanwezig moeten zijn.
Faalt 1 vitaal orgaan, dan faalt de rest en sterft het organisme.
Het is niet mogelijk dat een organisme eerst de bloedsomloop ontwikkeld,
daarna het neurologisch systeem, dan het skelet en de spieren en ga zo
maar door… Alles moet er tegelijk zijn en ook functionerend. Deze
wetmatigheid heeft altijd al gegolden. Sommige wetenschappers beseffen
dit en noemen de “onherleidbare complexiteit.”
Toen Darwin’s theorie opgang deed, negeerden de wetenschappers de
moderne technieken die duidelijk maken hoe onvoorstelbaar complex de
levens vormen zijn op cellulair niveau. Het idee dat buitengewoon
ontworpen en onvoorstelbaar ingewikkelde levensvormen, die ook nog
eens bestaan uit een mannelijke en een vrouwelijke vorm voor
reproductie, ontstaan zijn door geleidelijke ontwikkeling van verschillende
organen die nauw van elkaar afhankelijk zijn, en wel in een proces van
miljoenen jaren, is pure fantasie dat geen rationeel denkend persoon met
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goed fatsoen kan accepteren. Een scheppingsweek volgens Genesis
bevestigd dit en bidt een oplossing; evolutionisme heeft geen oplossing
dan het te gooien op “ontwikkeling in de tijd”.
Verder is het zo dat wetenschappelijke observatie van de wereld bevestigd
dat er een onontkoombare wetmatigheid functioneert dat alles vervalt van
meer complex tot minder complex door de tijd heen. Sommigen noemen
dit de wet van entropie. Radioactieve elementen bijvoorbeeld vervallen tot
eenvoudige elementen in de loop van de tijd. Een auto of huis dat je aan
zijn lot over laat door de tijd heen terug vervallen tot de stoffen en de
aarde waar eea uit gevormd is. Een stad zonder mensen wordt een
spookstad en over ettelijke honderden jaren is het een ruïne en alles
vervalt tot de basale elementen als je maar lang genoeg wacht. De
evolutie theorie is dan ook een THEORIE, want die gaat juist uit van een
ontwikkeling tegen de bestaande realiteit in die om ons heen is.
Tenslotte, iedereen in ons Universum kan zien dat orde zonder intelligent
ingrijpen van buitenaf automatisch vervalt tot chaos en wanorde.
Neem bijvoorbeeld je tuin. Wat gebeurt er als je er niets aan doet?
Onkruid, wildernis, stof, bladeren.. Of je woning.. Wat gebeurt er als je
die niet meer verft of de weggewaaide dakpan terug legt? Om de evolutie
voor waar te kunnen laten doorgaan moeten er meetbare natuurwetten
zijn die natuurlijke elementen reorganiseert in meer orde van complexere
vormen. We weten dat een dergelijk evolutionair proces niet aanwezig is
op deze aarde.
Als je wetenschappelijk bewijs combineert met Bijbelse gegevens,
bevestigd dit het standpunt van creationisten en weerlegt dit het
standpunt van de evolutie theorie. David had gelijk toen hij zei in Psalm
14:1: de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God
Is een leeftijd van het Universum van meer dan 13 biljoen jaar
verenigbaar met de Bijbel? JA, dat is het zeker. De Bijbel stelt dat de
aarde en de rest van het Universum oud is. Er staat geen jaartal bij maar
het moet veel meer dan 6000 jaar zijn! Als je de Bijbel letterlijk leest kun
je daar uit halen dat de aarde inderdaad zo oud is als de wetenschap
beweerd. Als wetenschappers op basis van nieuw onderzoek tot de
conclusie komen dat het Universum nog ouder of wat jonger is, doet dat
niets af aan de letterlijke informatie van de Bijbelteksten met betrekking
tot dit thema.
De vragen van JHWH aan Job in Hoofdstuk 38 illustreren het te bevestigen
feit dat het gehele Universum, de aarde, het klimaat en al het leven
daarop niet “toevallig” ontstaan zijn. Gods opsomming bevestigd dat al
deze genoemde zaken speciaal ontworpen zijn gemaakt tot een zichzelf
onderhoudend systeem. De Woorden van JHWH ontkennen de evolutie
theorie als kosmologische verklaring voor het Universum. Waarom doen
evolutionisten zo ontzettend hun best om het creationisme buiten de
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schoolklassen te houden? Ze weten dat hun theorie nooit zou kunnen
overleven als die vergeleken wordt met de creationistische feiten.
De wetenschap stelt dat het ontstaan van het Universum begonnen is met
een grote knal: “de Big Bang”. Daarbij zou vanuit een bepaald punt een
enorme hoeveelheid materiaal de ruimte in zijn geschoten. Het zou wel of
niet kunnen kloppen, want de Bijbel staat een dergelijke theorie toe.
JHWH zegt namelijk in Genesis 1 vers 1 niet hoe het Universum door Hem
geschapen is. Eveneens zwijgt de tekst over hoe lang JHWH dit proces
heeft laten duren. Als het Universum nog steeds aan het uitdijen is, zoals
wetenschappers aangeven, dan is het een goed argument om te stellen
dat het begon vanuit en origineel gecentreerd punt. Voor onze doeleinden
is het genoeg te realiseren dat een aanvankelijke “Big Bang” verenigbaar
is met de Bijbelse gegevens en de wetenschappelijk veronderstelde
oudheid van het Universum. De wetenschap kan intern debatteren over de
oudheid van het Universum en de ontstaanswijze daarvan. Als gelovigen
eenmaal begrijpen dat de Bijbel geen enkele limiet legt op de leeftijd van
de aarde en het Universum, hoeven ze zich niet meer op te winden over
het debat van wetenschappers over de oorsprong en leeftijd van het
Universum. Het wetenschappelijk bewijs dat tot nu toe geleverd is,
conflicteert niet met het scheppingsverhaal van de Bijbel.
Is de aarde 6000 jaar oud? De Bijbel stelt duidelijk in Genesis 1:2 dat de
aarde en de oceanen er al waren in een verduisterde, overstroomde staat,
voorafgaande aan de scheppings week die begon in Genesis 1:3.
De originele schepping van de aardbol moet dus bijgesteld worden met
een bepaalde tijd voorafgaande aan de scheppingsweek van de aarde
zoals die er nu uitziet.
De Bijbel stelt echter expliciet dat de mensheid en alle andere
levensvormen op het aardoppervlak geschapen zijn door het spreken van
JHWH tijdens de scheppingsweek nu zo’n 6000 geleden. Gezien de
complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van alle levensvormen op
aarde, moeten al die levensvormen tegelijkertijd zijn ontstaan om sowieso
te kunnen overleven in een ecosysteem. De Bijbelse scheppingsverhalen
zijn niet onderuit gehaald door wetenschappelijk bewijs. Ze worden zelfs
bevestigd door wetenschappelijke vondsten en geologisch
bewijsmateriaal.
Als wetenschappers verzekeren vanuit fysiek bewijs dat de aarde en het
Universum miljoenen of biljoenen jaren oud is, dan is dat mogelijk omdat
ze de primaire schepping van de aarde bediscussiëren zoals die wordt
beschreven in Genesis 1:1, Job 38:4-7, en Jesaja 45:12 en 18. Dit is
hoogst waarschijnlijk vanuit de Bijbelse context van een heerschappijperiode over de aarde door Lucifer en ook de geologische en fossiele
sporen ondersteunen deze conclusie. Als gelovige, creationistische
wetenschappers stellen dat de huidige levensvormen geschapen zijn in
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een 6 daagse scheppingsweek ongeveer 6000 jaar geleden, zijn ze correct
omdat ze dus de veel recentere herschepping van de aarde bediscussiëren
die begon in Genesis 1:3.
Seculiere en gelovige wetenschappers en hebben dus langs elkaar heen
gepraat omdat ze 2 verschillende scheppingssituaties van JHWH op deze
aarde bediscussiëren die vele ionen uit elkaar liggen.
Genesis 1:1 beschrijft niet de scheppingsweek die begint in vers 3. Vers 1
vermeld hooguit dat er een wereld is geschapen “in den beginne” lang
voordat die tenslotte onder water is komen te staan en verduisterd is,
zoals beschreven in vers 2.Genesis 1:3 en verder beschrijft hoe JHWH
nieuwe levensvormen herschiep. De originele schepping was er een
zonder mensen en was een wereld die uiteindelijk gedomineerd werd door
reptiel- en slang achtige wezens die allen omgekomen zijn in de
vernietiging van de toenmalige wereld. De herschapen wereld wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van de mens als heersende soort over
de aarde en de dierenwereld wordt nu gedomineerd door zoogdieren en
niet meer door reptielen. De vernietiging zoals beschreven in Genesis 1:2
is gekomen vanwege de rebellie van Lucifer en de oorlog in de hemel
daarop volgend volgens Jesaja 14:12-15, Ezechiël 28:12-17, Lukas 10:18,
en Judas 6 en 13).
De Bijbel en objectieve wetenschap zijn compleet in overeenstemming.
Gelovigen en hoeven zich nergens voor te verontschuldigen. De
Evolutionisten kunnen beter een verontschuldiging doen voor de nonsens
van “een ontwikkeling door de tijd heen”.
Er is nog maar weinig tijd voor excuses. Als Jesjoea de Messias terug
komt en zijn 1000 jarig Vrederijk regering zal aanvangen op aarde, zal de
gehele mensheid de waarheid leren over het ontstaan van de aarde en
waarom de mensheid geschapen is. Het zal een tijd van herstel inluidden
met als vrucht o.a. vrede, welvaart en waarheid.
Mag die tijd spoedig komen!
Met elkaar onderweg… Dit artikel is publiek voor iedereen te vinden op de website van de
Tesjoeva-gemeente:www.tesjoeva-gemeente.nl
Opbouwende reacties zijn welkom via info@tesjoeva-gemeente.nl
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