Het boek Genesis
Apeldoorn AKZ+ - 29 oktober 2014

a)
b)

o
o
o
o
c)
d)

De schepping van hemel en aarde (1:1-2:3)
Het begin van de mensheid (2:4-11:26)
Geslachtsregister Adam – Noach (5)
Zondvloed (6-9)
Circa 70 volken (10)
Geslachtsregister Sem – Abram (11)

De aartsvaders in Kanaän (11:27-37:1)
De Israëlieten in Egypte (37:2-50:26)

o 49: zegen van Jakob voor zijn zonen – stamvaders
o 50: begrafenis van Jakob in Kanaän +Jozef: uitzicht
op Kanaän.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

Van schepping tot het ontstaan van het volk Israël (12
stammen)
De Schepper is de God van Israël (geen lokale godheid).
Het boek heeft een open einde. Allerlei beloften zijn
gedaan, o.a. over het bezit van Kanaän, maar niet
vervuld.
Genesis is onderdeel van Pentateuch (Gen. t/m Deut.) of
Enneateuch (Gen. t/m Kon.)
Universeel begin, steeds verdere toespitsing tot op
Abram, stamvader van een nieuw volk.
Roeping Abram tegen de achtergrond van de 70 volken,
ook met het oog op die volken (Gen. 12:3).

◦ Pass. vertaling ‘gezegend worden’ heeft de voorkeur
◦ Niet: ‘zullen wensen gezegend te worden als jij’ (NBV).

}

}

}
}

}
}
}

Formule: ’ēlleh toledoot

◦ ‘dit zijn de geboorten van’
◦ ‘dit is de geschiedenis van’.

11 x in het boek Genesis – structuurbepalend (12
onderdelen).
P.J. Wiseman: onderschrift op kleitabletten
B. Holwerda: verbindingsschakel: wat is er uit
voortgekomen?
Opvallend: geen t. van Abraham of Jozef.
In t. van persoon wordt nakomelingschap beschreven,
steeds bij splitsing (keuze).
In t. van Jakob: 12 zonen – stamvaders.

A. De schepping van hemel en aarde (1:1-2:3)

◦ Boek 1: De schepping van hemel en aarde (1:1-2:3)
B. Het begin van de mensheid (2:4-11:26)
◦ Boek 2: De verdere geschiedenis van hemel en aarde (2:4-4:26)
◦ Boek 3: De geschiedenis van Adam en zijn nageslacht (5:1-6:8)
◦ Boek 4: De geschiedenis van Noach en zijn nageslacht (6:9-9:29)
◦ Boek 5: De gesch. van Sem, Cham en Jafeth en nageslacht (10:1-11:9)
◦ Boek 6: De geschiedenis van Sem en zijn nageslacht (11:10-26)
C. De aartsvaders in het beloofde land (11:27-37:1)
◦ Boek 7: De geschiedenis van Terah en zijn nageslacht (11:27-25:11)
◦ Boek 8: De geschiedenis van Ismaël en zijn nageslacht (25:12-18)
◦ Boek 9: De geschiedenis van Isaak en zijn nageslacht (25:19-35:29)
◦ Boek 10: De gesch. van Esau en zijn nageslacht – deel 1 (36:1-8)
◦ Boek 11: De gesch. van Esau en zijn nageslacht – deel 2 (36:9-37:1)
D. De Israëlieten in Egypte (37:2-50:26)
◦ Boek 12: De geschiedenis van Jakob en zijn nageslacht (37:2-50:26).

We krijgen zo de volgende geïntegreerde opbouw met behulp van de
1) 1:1-2:3 Schepping
2) 2:4-4:26 Hemel en aarde
3) 5:1-6:8 Adam
4) 6:9-9:29 Noach
5) 10:1-11:9 Zonen van Noach
6) 11:10-26 Sem
7) 11:27-25:11 Terach
8) 25:12-18 Ismaël
9) 25:19-35:29 Isaak
10) 36:1-8 Esau
11) 36:9-37:1 Esau
12) 37:2-50:26 Jakob

:

1) 1:1-6:8 Adam
1) 1:1-11:26
Oergeschiedenis
2) 6:9-11:26 Noach
3) 11:27-35:29 Abraham
2) 11:27-50:26
Verbondsvaders
4) 36:1-50:26 Jakob

De reeks Adam - Noach - Abraham - Jakob vormt de theologische hoofdlijn van Gods
handelen door middel van mensen die door Hem geroepen zijn: geroepen tot leven en tot

1. Schepping met eerste mensen
Genealogie (10 generaties)
2. Zondvloed
Genealogie (9 of 10 generaties; Kainan LXX, Luc.3)
3. Aartsvaders
De Septuaginta heeft grotere getallen dan de Masoretische
tekst. Tijd tussen vloed en Abraham geen 292, maar780 jaar.

Tijdbalken:
http://prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc6/3rdmill.htm

}

Het boek Genesis omvat meer dan 2000 jaar.

◦ [Dus enorme selectie, slechts 50 hoofdstukken: grote
lijnen en inzoomen op details]

}
}
}

Klassieke berekening: schepping ca. 4000 v.Chr.
(gesloten genealogieën)
Zondvloed ca. 2350
Abraham: ca. 2000
◦
◦
◦
◦
◦

Uittocht uit Egypte: 1440
Intocht in Kanaän: 1400
David: ca. 1000
Koning Josia: 622 (wetboek)
Inname Jeruzalem, ballingschap: 587.

}
}
}
}

}
}

Observaties: twee verschillende namen van God:
Elohim en Jhwh. Tevens twee scheppingsverhalen.
Twee documenten: Elohist en Jahwist.
Halverwege 19e eeuw: ook Priestercodex (schema’s
e.d.)
Daarna klassiek schema: J, E, D en P.
◦ Jahwist en Elohist: 9e en 8e eeuw
◦ D = Deuteronomist, 622 – vondst wetboek Josia
◦ P: tijd van de ballingschap of daarna.

Gen. 1 van P: latere schematisering
Gen. 2-3 van J: dicht bij boerenleven.

◦ In beide gevallen: veel invloed latere generaties, geen
betrouwbare overlevering.
◦ Tevens: scheppingsgedachte is een late overtuiging.

}
}
}
}

}
}

}
}

HKM ontstaan in archeologisch vacuüm (19e eeuw). Nu veel
literaire gegevens vanaf ca. 3000 v.Chr.
Post-mosaica: latere verduidelijkingen of andere verklaring.
HKM: details, maar geen verklaring van uiteindelijke kunstige
opbouw van het boek. Beter: vanuit structuur naar de details.
Gebruik oude documenten, bijv. Gen. 14 – update van de namen
◦ Bela is Soar; dal Siddim is de Zoutzee; dal Sawe is het Koningsdal

Elohim ‘God’ – algemene aanduiding van Schepper.
Jhwh ‘HERE’ – verbondsnaam, relatie met mens.
◦ Gen. 1: Elohim
◦ Gen. 2-3 Jhwh Elohim (gelijkstelling)
◦ Gen. 4: Jhwh.

De Schepper is tevens de God van Israël.
Hiermee functionele verklaring i.p.v. achtergrond schrijvers.

De laatste tijd wordt meer aandacht gegeven aan de huidige literaire
structuur, die het minder aannemelijk maakt dat een bewerker slaafs
bronnen gevolgd heeft:
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Introductie ter overgang (6:9-10)
a. Geweld in de schepping (6:11-12)
b. Eerste goddelijk spreken: besluit om te vernietigen (6:13-22)
c. Tweede goddelijk spreken: opdracht in de ark te gaan (7:1-10)
d. Begin van de vloed (7:11-16)
e. Het rijzen van de vloed (7:17-24)
f. God gedenkt Noach (8:1a)
e’ De vloed daalt (8:1b-5)
d’ De aarde droogt (8:6-14)
c’ Derde goddelijk spreken: opdracht uit de ark te gaan (8:15-19)
b’ Gods besluit om niet weer zo te vernietigen (8:20-22)
a’ Vierde goddelijk spreken: verbond (9:1-17)
Conclusie ter overgang (9:18-19)

Het huwelijk van de zonen Gods met de dochters van de mensen, waaruit reuzen
geboren worden. Drie verklaringen:
} 1) De zonen Gods zijn nakomelingen van Seth en de dochters zijn
nakomelingen van Kaïn. Beide geslachten, die vanwege verschil in godsdienst
apart behoren te leven, vermengen zich.
} 2) De zonen Gods zijn engelen (geesten, demonen) die in mensengedaante op
aarde verschijnen en huwen met aardse vrouwen.
} 3) De zonen Gods zijn vooraanstaande mensen, koningen of andere heersers.
Het resultaat van de verbintenissen is de geboorte van reuzen: ‘geweldigen’ en
‘mannen van naam’. Dit is de aanleiding tot de grote vloed over de aarde.
}

}

Job 1:6; 2:1; 38:7. Soortgelijke uitdrukkingen staan in Ps.29:1; 89:7 en
Dan.3:25. Bij Ps.82:1 denken steeds meer uitleggers aan hemelse wezens, en
niet (alleen) aan rechters. Zie ook Deut.32:8 in LXX en Qumran: ‘naar het getal
van de zonen Gods’ = engelen. Vgl. ook Dan.10.
In 3:22-24 zijn hemelse wezens al geïntroduceerd. De uitleg dat (gevallen)
engelen bedoeld zijn, is de oudst bekende uitleg die voorkomt in het Genesis
Apocryphon (gevonden in Qumran) en in de pseudepigrafen 1Henoch 6 en
Jubileeën 5:1.
Jaap Doedens, The Sons of God in Genesis 6:1-4. Diss. Kampen, 2013.

1.
2.

3.

4.

7:19-23: 6 x ‘alle’ - ‘alleen Noach’
Jarenlange bouw van ark en opnemen van
vogels
Beloften in 8:21 en 9:11-15: niet meer zo’n
vloed, regenboog, seizoenen
Noach als een nieuwe Adam. Opdracht van
1:26-28 herhaald bij Noach (9:1-2,7). Ook
bepaling over het voedsel wordt herhaald, en
bij Noach uitgebreid met dierlijk voedsel
(1:29-30; 9:3).

}

}

}

}

Aartsvaders als rijke herdersvorsten: 318 geoefende dienaren
(Gen. 14), de koop van een stuk land met een graf voor een zeer
hoge prijs (Gen. 23) en de contacten met koningen.
In Assyrische teksten komt de term tamkârum voor om een soort
handelaren aan te duiden: grote transacties, geld uitlenen en
handelen in metalen en vee. Het lijkt er veel op dat Abraham en
zijn clan hierbij gerekend konden worden.
Past bij economische teksten, wetboek Hammurabi en sociale
gebruiken 2000-1600 v.Chr.
Het gebruik van kamelen niet anachronistisch:

◦ Bij trektochten van de patriarchen: ezels, kleinvee en runderen,
maar geen kamelen (vgl. 13:2-7; 26:14; 33:13,17; 46:32-34;
47:1-3).
◦ Wanneer de reizen naar Aram of Egypte genoemd worden,
waarvoor woestijngebieden doortrokken moesten worden, worden
kamelen genoemd (12:16; 24:10-65; 30:43; 32:7-15).

}

}

}

}

Codex van Hammurabi (Louvre,
Paris). Ca. 1792 - 1750 BC.
Proloog, 282 wetten en een
epiloog.
Wetten lijken soms op Ex.20-23.

tamkârum (handelaren) kochten
soms land en bebouwden het, vgl.
Isaak Gen.26:12.

}
}

}
}
}

Verdragen in Mari en Leilan (2000-1500 v.Chr.).
Abraham en Abimelech sluiten twee
overeenkomsten in Berseba (Gen. 21:23-24 en
27-33).
Izak gaat overeenkomst aan in Gerar (26:28-31)
Jakob sluit een verdrag met Laban (31:44-54).
Verschillen in vormgeving tussen:

◦ 1) verdragen uit deze tijd
◦ 2) verdragen uit de tijd van de Hethieten (14e eeuw) zijn
verwant met vorm van Exodus en Deuteronomium
◦ 3) latere verdragen van de Assyriërs (7e eeuw)

Onderdelen
Getuigen

Mari/
Leilan
ja

De verdragen van Genesis 21-31
G. 21:23G. 21:27-33 G. 26:28-31
24
23b: God
30: geschenk (29: Jhwh)
aannemen

Eed

ja

23a, 24

31

28, 31

53b

Bepalingen

ja

23c: goede
buren

30b: geaccepteerd dat
put van A. is

29: goede
buren

52: grens

Plechtigheid

ja
_
(in
verslag)
(in het
uitein- _
delijke
docum.)

33: boom
geplant

30: maaltijd

54: offer en
maaltijd

(31:
impliciet)

53: God is
rechter

Vervloeking

_

G. 31:44-54

44: verdrag
50: God
51-52:
steen-hoop
en steen

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

Veel lokale heersers in Kanaän.
De patriarchen hebben weinig last van de Filistijnen aan de
kust; Abimelech van Gerar.
De ‘vroege’ Filistijnen (vredelievend) moeten onderscheiden
worden van de latere Filistijnen in de tijd van de Richteren.
Geen Egyptische hegemonie.
De steden van de Kanaänieten hadden open weidelanden, waar
onder bepaalde condities stammen en clans hun kudden
konden laten grazen.
Dit beeld van Kanaän komt ook naar voren in de Egyptische
Vervloekingsteksten uit ca 1860, 1830 en 1780 v.Chr.
Dit wordt ook bevestigd door het reisverslag van Sinuhe. Rond
1920 v.Chr. vluchtte hij uit Egypte en kwam daar later weer
terug.
Macht van Elam (Kedorlaomer, Gen. 14) tot in Kanaän: alleen
ca. 1950 – 1700 v.Chr.

De internetsite ‘Bible Places’ geeft informatie
over bijbelse plaatsen: kleurenfoto’s en gegevens
over zowel de bijbelse als de huidige tijd.
Hierdoor kunnen we ons een betere voorstelling
maken van wat in de Bijbel verteld is.
} Bijv. over Berseba en Sichem.
http://www.bibleplaces.com/beersheba.htm
http://www.bibleplaces.com/shechem.htm
}

}

Een Nederlandstalige site is:
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/

1.
2.
3.
4.
5.

Gen. 12:3 ‘gezegend worden’ (vertaling)
Gen. 10: ongeveer 70 volken.
Tijdelijke concentratie op Abram en
nageslacht, maar doel is wereldwijd.
Zegen en vloek als geestelijke werkelijkheid
Melchisedek, koning en priester van Salem
(= Jeruzalem) zegent.
‘God de Allerhoogste, die hemel en
aarde geschapen heeft (bezit)’ = JHWH
Kennis van God bij andere volken.

}

}

}

}
}

}

De christelijke uitleg: God, of de Engel des HEREN. Deel van de joodse
uitleg: de demon (engel) van Esau. Anderen: Esau of rivierdemon.
In Hos.12:4-6 staat: ‘In de moederschoot hield hij de hiel vast van zijn
broeder, en in zijn kracht streed hij met Elohim, ja, hij streed met een
engel en overwon; hij weende en smeekte hem om genade. Te Bethel
vond Hij hem en daar sprak Hij met ons, namelijk de HERE.’
De zin ‘Hij weende en smeekte hem’ (Hos.12:5) kan op twee manieren
gelezen worden: de engel of Jakob.
Het vragen van een zegen aan een demon is een riskante zaak.
De man geeft Jakob een nieuwe naam. Deze naam ‘Israël’ wordt een
erenaam voor Jakob en voor zijn nageslacht, en dat kan alleen maar als
die naam door God gegeven is.
Jakob spreekt later over de engel die hem verlost heeft uit alle nood
(48:16). De engel spreekt in 22:15-17 ongeveer dezelfde woorden als
God in 17:1-2.

}

}

}

}

}

Lange tijd was de hoofdstad in Itj-towi (gesticht door Amenemhet I, de
eerste farao van de 12e dynastie) ten noorden van het Fayoem-gebied.
Deze hoofdstad lag ruim 120 km verwijderd van Gosen.
Na de zwakke 13e dynastie van farao’s kregen trokken vanaf circa 1700
v.Chr. groepen Aziaten de Nijldelta binnen en stichtten daar een eigen
dynastie en kozen Avaris in de Nijldelta als hoofdstad. Deze Hyksosdynastie regeerde ruim een eeuw in Egypte, ongeveer van 1639 tot 1531
v.Chr.
In 1539 kwam de Egyptische vorst Ahmoses aan de macht; hij veroverde
in 1531 de hoofdstad Avaris en verjoeg de Hyksos. Latere farao’s
hadden Thebe en Memphis als verblijfplaats.
Gen.45:2,10 maakt duidelijk dat de residentie dicht bij Gosen lag en ook
dicht bij de grens. De zonen van Jakob kochten hun graan direct nadat
ze Egypte binnengetrokken waren en maakten geen reis van 120 km
naar het zuiden.
Dat een latere farao Israël onderdrukte en slavendienst liet verrichten,
kan samenhangen met verzet tegen Aziaten/Semieten in het algemeen.
Vgl. ‘een farao die Jozef niet gekend had’ (Ex.1:8).

a)

b)

c)
d)

Geen auteur genoemd, maar in het verleden
vaak met Mozes in verband gebracht. Past bij
zijn scholing in Egypte en bij de aansluiting van
Genesis op Exodus en volgende boeken.
De sociale positie en gewoonten van de
patriarchen passen het best in de eerste helft
van het tweede millennium v.Chr. en minder in
latere tijd.
Allerlei overleveringen doorgegeven in de
geslachten (hoge leeftijden).
Vergelijking met archeologische vondsten:
overeenkomsten en verschillen, zodat enerzijds
de omgeving helder wordt en anderzijds het
unieke naar voren komt.

}

}

}

}

}
}

Gen. 1:1-27 berust niet op menselijke observatie. Aannemelijk
dat God deze kennis aan de eerste mensen bekend heeft
gemaakt. Kennis doorgegeven in de lijn van de geslachten.
De opdracht aan de mens in Gen.1:28-30 gaat ook over dieren in
de zee en kan een toelichting bevat hebben over wat er eerder
heeft plaatsgevonden.
De gebeurtenissen in het paradijs worden verteld om de latere
situaties van de mens duidelijk te maken (huwelijk, smart bij het
baren, doornen en distels, dood), en om de basis te verschaffen
voor wat goed en fout is.
Tegen die achtergrond is ook de aankondiging van de vloed aan
Noach te lezen (6:5-7) en kunnen de herhaalde opdrachten en
zegeningen na de zondvloed verstaan worden (9:8-17).
Melchisedek noemt God ‘de Schepper van hemel en aarde’ en
Abram bevestigt dat (14:18-22).
In Ex. 20:11 wordt het houden van de sabbat gemotiveerd met
een beroep op de scheppingsweek, zodat die bekend geweest
moet zijn.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Doorlopende geschiedenis van Gen. 1 tot 50.
Geen duidelijke verandering in literatuursoorten
Geen onderscheid tussen ‘oergeschiedenis’ (1-11) en
latere ‘werkelijke’ geschiedenis (12-50)
Genesis is geen polemische tekst, eerder grondleggend.
Gen. 1 en Gen. 2-3 zijn complementair, waarbij eerst de
schepping in het algemeen beschreven wordt, en daarna
een concentratie plaats vindt op de mens.
Gen. 2:4 – toledoot van de aarde. Wat gebeurt er met de
aarde? Zie geschiedenis van de mens in het paradijs +
vloek.
Onjuist om uit te gaan van tegenstrijdigheden.

◦ Gen. 2:5 Niet pas bomen na de schepping van de mens
◦ Gen. 2:19 ‘Toen de HERE God alle dieren … gemaakt had, bracht
Hij ze tot de mens.’
◦ In Gen. 1 is de mens de top van de piramide, in Gen. 2 het
middelpunt van een cirkel.

Indeling van W.J. Ouweneel:
} 1. Jonge-aardelitteralisme [NB: term!]
} 2. Oude-aardelitteralisme
} 3. Reconstructionisme / de restitutietheorie / de
‘gap’-theorie
◦ tohoe wabohoe
◦ tehom

}
}
}

4. Dag-tijdperktheorie
5. Progressief creationisme
6. Kadertheorie.

Gevaar: uitgaan van ‘losse’ interpretaties, vaak in
relatie tot de huidige natuurwetenschappen, niet van
de compositie van Genesis.

}
}
}
}

Gen. 1 - Schepper-Koning
Gen. 2 - Schepper-Herenboer
Job 38 - Schepper-Bouwheer
Ps. 89 – Schepper-Krijgsheer
(Jes. 59, Ps. 74, Job 26)

}

J.H. Kroeze, Strijd bij de schepping
Joh. Francke, Veelkoppige monsters

}

Opm.: kunstmatig en geforceerd onderscheid.

}

Dr. S. Paas: ‘Gen. 1 is dus meer verkondiging dan
beschrijving… geen directe relatie tussen de tekst
en de werkelijkheid die erin wordt benoemd.’
Terry Mortenson & Thane H. Ury (eds.), Coming to
Grips with Genesis, 2008.
Steven Boyd:
} een magistrale literaire compositie
} een fundamentele theologische verhandeling
} een historisch verslag.

}
}

}

}
}
}
}

In Gen. 1 ‘goed’ (6x) en ‘zeer goed’ in vers 31.
B. Loonstra: een schepping met verwoestende krachten
toch ‘zeer goed’. Kunstig evenwicht, zodat leefbaar
territorium is ontstaan. De dood gaat overbevolking tegen.
Functionele opvatting: goed voor de leefwereld van de
mens. Hier echter geen doel, zoals in ‘goed om te eten’.
Visioenen in Jes. 11:6-8 (de wolf en het lam) en 65:25
(uitzondering voor slang!)
Openbaring: ‘Niets vervloekts meer’ (22:3).
Vervloeking volgens Loonstra: niet zozeer de aarde als wel
het moeitevolle leven voor de mens.
Rom. 8:20: ook de schepping is aan de ‘ijdelheid’
onderworpen.

M.J. Paul e.a., Genesis-Exodus. Studiebijbel OT.
Veenendaal, 2004 (en herdrukken).
www.studiebijbel.nl
Interneteditie Gen.1-9
bijgewerkt tot 2010.

