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“DE SCHEPPING VAN DE WERELD”

Wanneer we de gebeurtenissen in Genesis samenvatten 

dan ontstaat de volgende structuur:

•  De schepping van de wereld.

•  De zondeval van de wereld.

•  De reeks van zeven scheppingsdagen.

Deze structuur is van typologisch belang omdat deze 

overeenkomt met de 8 gevonden perioden in de Bijbel. 

In elke periode gaf God “huisregels” aan de 

“rentmeesters” die Hij aanstelde. Zo’n periode wordt 

een “bedeling” genoemd.

De volgende reeks is afkomstig uit Genesis 1.

• De periode van schepping tot zondeval van de wereld

• De kosmos (2 hemelen en aarde) werd geschapen Gen.1:1

• satan verhief zich tegen God. (zie “Nederwerping der

  wereld”)

1e Dag: Scheiding tussen licht en duisternis.

Er was duisternis (de leugen was sterker dan de 

waarheid) Gen.1:2. Daarom maakte God licht en de 

scheiding tussen licht en duisternis.

2e Dag: Scheiding tussen water en water.

Het water is een beeld van de volkeren. Ps.2:1, Ps.65:8, 

Jes.17:12, Ezech.26:3 De scheiding tussen de wateren is een 

type van de scheiding tussen de volkeren.

3e Dag: Het droge land uit het water.

Het te voorschijn komen van het droge land uit de zee is 

een type van de roeping van Abraham uit de volkeren. 

Het vrucht dragen van het land is een type van het zaad 

van Abraham (de zeeën = de volkeren moesten plaats 

maken).

4e Dag: Het maken van de lichtdragers: 

Zon, Maan & sterren.

Het licht wordt door Johannes vergeleken met God zelf: 

Zijn Woord, de Wet. Israël het volk van God (dragers van 

het Woord Rom.3:2.) wordt in de bijbel vaak aangeduid met 

de “zon, maan en 12 sterren” Gen.37:9, Opb.12, Jes. 60:3.

5e Dag: Het scheppen van vissen & vogels.

Het scheppen van dieren in de lucht en in het water is 

een type van de roeping van de Gemeente uit de volkeren

6e Dag: het scheppen van zoogdieren en één mens.

De dieren zijn een beeld van de mens en één mens is het 

type van de Zoon des Mensen. Deze Zoon des Mensen 

zal heerschappij hebben over de mens.

7e Dag: De rust over het gedane werk.

Op de 7e dag wordt er gerust en is het “werk” gedaan. 

De schepping is terug bij God.

“DE SCHEPPING VAN DE MENS”

De gevonden structuur in Genesis 1 blijkt overeen te 

komen met het plan van God aangaande de geschiedenis 

en de toekomst van de mensheid:

•  De schepping van de mens (Adam).

•  De zondeval van de mens.

•  De reeks van zeven bedelingen.

Een bedeling is een periode (tijd) waarin het schepsel 

als individu of als volk beproefd wordt in betrekking tot 

zijn gehoorzaamheid aan zijn Schepper. In elke bedeling 

wordt de situatie t.o.v God gewijzigd en gaf God andere 

regels aan de “rentmeester”. Volgens dit principe is de 

heilsgeschiedenis te verdelen in de volgende perioden:

Vanaf de herschepping tot de zondeval van Adam.

In de Hof wandelde Adam met God, er was gemeenschap 

tussen God en de mens.

1e - Vanaf de zondeval tot de zondvloed. 

(HET GEWETEN) 

De zondeval van Adam. Adam werd uit de hof gezet en 

God stelde een (andere) “huishouding” op. Gen.3:15-19.

2e - Vanaf de zondvloed tot het verbond met Abraham. 

(HET MENSELIJK BESTUUR) 

Na de zondvloed van Noach wordt de mensheid in 

volkeren verdeeld (70 volkeren met ieder hun eigen 

land Gen.10:5,20,31.). Omdat God niet wil dat de mensheid 

zich vereenigde gaf Hij ieder volk zijn eigen taal 

Gen.11:6-8. Door deze spraakverwaring werd de 

mensheid verstrooid over de aarde.

3e - Vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht 

uit Egypte. (DE BELOFTE)

Bij het vertrek van Abraham uit zijn land treedt God 

met hem in een verbond. God belooft hem het 

eeuwige leven. Abraham zou erfgenaam der wereld 

zijn (d.w.z. de wereld erven = de wereld overleven) 

Rom.4:13. en God beloofde hem de nieuwe schepping 

Hebr.11:8.

4e - Vanaf de uittocht uit Egypte tot de opstanding 

van Christus. (DE WET)

Bij de uittocht uit Egypte van het volk Israël maakt God 

een verbond (de wet) met het volk. God trouwt met 

het volk Israël Jerm2:2, 3:14, Jerm 31:31-32. Het dienen van 

een andere god was voor het volk gelijk aan overspel 

aan de Man. Ex.34:14-16, Hos.1:2. Zij gaven aan de Man 

hun “JA-woord”. Ex.19:8, 24:3-7, Deut.5:27.

5e - Vanaf de opstanding van Christus tot de 

opname van de Gemeente. (DE GENADE)

Door de dood en opstanding van Christus werd 

de Wet vervangen door de genade. Het OUDE 

VERBOND werd vanwege zijn tekortkomingen Hebr.7:18. 

vervangen door het NIEUWE VERBOND. Dit was al 

aangekondigd. Jer.31:32. Zijn Koninkrijk wordt gevestigd 

in de hemel maar het is verborgen voor de wereld. 

Tijdens deze bedeling wordt er een volk geroepen uit 

de heidenen voor Zijn Naam. Hand.15:14-16.

6e - Vanaf de opname van de Gemeente tot het 

binden van satan. (DE VOLHEID DER TIJDEN)

Na de opname van de Gemeente begint God het 

gericht over de volkeren der aarde, te beginnen met 

het volk Israël. In deze periode wordt er een begin 

gemaakt met de vestiging van het Koninkrijk op aarde.

7e - Vanaf het binden van satan tot het eindoordeel 

op de Jongste Dag. (HET KONINKRIJK)

Wanneer de volkeren geoordeeld zullen zijn en het 

aardse Koninkrijk gevestigd is, zal satan gebonden 

worden voor een periode van 1000 jaar. Het kenmerk 

van deze periode is dus dat satan niet regeert over de 

oude schepping maar dat Christus dit doet.

“DE REEKSEN VAN ZEVEN”

Naast de reeks van zeven scheppingsdagen en zeven 

bedelingen zijn er nog een aantal reeksen van zeven.

De vruchten uit het land dat God zou geven, zijn een 

beeld van de bedelingen Deut.8:8.

•  1 - Tarwe

•  2 - Gerst

•  3 - Wijnstokken

•  4 - Vijgeboom

•  5 - Granaatappel

•  6 - Olijfboom

•  7 - Honing

Wanneer deze vruchten in de bijbel nagezocht worden 

blijkt elke vrucht een type te zijn van elke bedeling.

Voor de zeven stamvaders na Adam geldt het zelfde 

principe, deze zijn ook een type van de bedelingen. 

Jud.vs.14.

•  1 - Adam

•  2 - Seth

•  3 - Sem

•  4 - Kenan

•  5 - Mahalalel

•  6 - Jeret

•  7 - Henoch

Deze principes gelden ook voor

de getallen 1 t/m 7 zelf en omdat 

de getallen in het Hebreeuws ook 

de letters zijn ontstaat er de

volgende lijst :

= 1Aleph
= 2Beth
= 3Gimel
= 4Daleth
= 5He
= 6Vau
= 7Zayin


