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  De schepping van de zon en de maan. 

 (Gen.1: 14-18)  

 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag 
en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij 
zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan 
maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot 
heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te 
geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen 
het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. 

 (Gen.1: 1-5 )  

 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was 
op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd 
licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de 
duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.  

 (Gen.1: 9-10)  

  
En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge 
gezien worde! en het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren 
noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was. 



 (Gen.2: 18-23)  

 De schepping 

  
Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als 
tegen hem over zij. Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels 
gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen 
zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, 
en van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. Toen deed de 
HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot die plaats toe met 
vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot 
Adam. 



 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu 
dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. Zo 
verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. 
En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer 
eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. 

 



 En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE 
sloot achter hem toe. En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark 
op, zodat zij oprees boven de aarde. 
 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren. 
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel 
zijn, bedekt werden. 

 Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. 
 En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild 
gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens. 
 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. 
Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend 
gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en 
wat met hem in de ark was. 
En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen. 



 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. 

 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten 
te kennen. 
Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het op hun beider schouderen, en gingen 
achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts 
gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. 

 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. 
En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen! 
Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaän zij hem een knecht! 
God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten! en Kanaän zij hem een knecht! 
En Noach leefde na den vloed driehonderd en vijftig jaren. 
Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaren; en hij stierf. 

 

 
 

 



 Boaz 

Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech; en 

zijn naam was Boaz.  

 

De profeet Daniël 

In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, den koning van Juda, kwam Nebukadnezar,  

de koning van Babel, te Jeruzalem, en belegerde haar.  

 

 

 

 

 

 

De profeet Ezechiël 

 

In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo 

geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag.  

 

 



 De profeet Jeremia 
De woorden van Jeremia, den zoon van Hilkia, uit de priesteren, die te Anathoth waren, in het land 
van Benjamin;  
 
 

 
 

 

 

  

 De profeet Jesaja 

 Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen 
van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 De profeet Joël 
Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Joël, den zoon van Pethuël:  


