
 
 
“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een 

aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Tegenstrijdigheid in de Schepping 

Als mensen proberen om de Bijbel in diskrediet te brengen, komen er ogenschijnlijke tegenstrijdigheden 

aan het licht, die wij moeten onderzoeken. Maar deze tegenstrijdigheden worden niet alleen gevonden 

door mensen die niet geloven, maar soms ook door mensen die gewoonweg studeren en hun uiterste best 

doen om alles op de juiste manier te leren. 

 

Een van die tegenstrijdigheden werd onder onze aandacht gebracht, in de Schepping. Een aantal jaren 

geleden sprak ik met mijn vader over het Woord en hij bracht iets ter sprake dat hij aan het onderzoeken 

was in relatie tot de schepping in Genesis 1 en 2. 

 

Hij was verlegen met de tekst uit Genesis 2:5-7 waar staat dat, voordat er struiken in het veld en regen 

waren, de aarde werd bevochtigd door nevels vanuit de grond, en dat daarna de mens werd geschapen. 

Wat is het probleem? 

 

Nou, we weten dat de mens werd geschapen op de 6e dag, maar dit lijkt te suggereren dat er nog 

helemaal geen planten waren toen Adam werd geschapen. 

 

Als we terugbladeren naar Genesis 1, dan lezen we dat op de 3e dag de vegetatie werd geschapen. Zie je 

waar we tegenaan lopen? Nu is mijn vader een diepgelovige man, die al meer dan 40 jaar gelooft; hij 

gelooft dat het Woord de volledige waarheid is, maar hij kon deze kwestie niet uitleggen. 

 

En ik snapte heel goed waar hij tegenaan liep. Het leek erop dat er iets niet klopte. 

 

Na het gesprek met mijn vader, ging ik op onderzoek uit en sprak erover met mijn vrouw. We konden 

goed begrijpen hoe hij tot zijn conclusie was gekomen bij een eerste blik op de vertaling. Maar hier bij 

119 hebben we door ervaring geleerd dat ‘een eerste blik’ op de Bijbel vaak niet alles helemaal duidelijk 

maakt. Vaak moeten we namelijk dieper graven. En dat zijn we dus gaan doen, we zochten de 

Hebreeuwse woorden op om te zien of er iets ontbrak, of dat we iets verkeerd begrepen. 

 

En dat bleek inderdaad het geval te zijn. 

  



Genesis 1:11-13 

11) En God zei: Laat de aarde (erets) groen (desje) doen opkomen, zaaddragend gewas (esev), 

vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde (erets) ! En het 

was zo. 

12) En de aarde (erets) bracht groen (desje)voort, zaaddragend gewas (esev) naar zijn soort en 

bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. 

13) Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag. 

 

In vers 12 staat dat de aarde groen (of gras) voortbracht, zaaddragend gewas en vruchtbomen, en in vers 

13 lezen we op welke dag van de scheppingsweek we ons bevinden, dag 3. 

 

Het woord dat hier wordt gebruik voor “aarde” is Strongs H776 “erets” en dat betekent land of aarde. 

Het is een brede, algemene term voor de grond of de aarde; het is belangrijk om dat onderscheid te 

hebben, en later leggen we uit waarom. 

 

Het woord voor “groen” of “gras” is Strongs H1877, “desje”. 

Desje betekent fris, of nieuw, groen gras zoals in een weiland. 

 

Het woord dat wordt gebruikt voor “planten” of “gewas” is het Hebreeuwse “esev” (H6212) wat de 

specifieke betekenis heeft van een kruid of groene plant, waaronder gras. 

 

Daarmee ontdekken we dat JHWH op Dag 3 planten schiep op de aarde, zoals gras, weilanden, en 

zaaddragende planten en vruchtbomen. Als we verder gaan naar hoofdstuk 2 ontdekken we wat er 

bestond voordat de mens werd geschapen. 

 

Genesis 2:4-7 

4) Dit is wat uit de hemel en de aarde (erets) voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag 

dat he HEERE (JHWH) God aarde en hemel maakte. 

5) er was nog geen enkele veldstruik (sadeh-siach) op de aarde (erets) en er was nog geen 

enkel veldgewas (sadeh-esev) opgekomen, want de HEERE (JHWH) God had het niet laten 

regenen op de aarde (erets); en er was geen mens om de aardbodem (adama) te bewerken, 

6) maar een damp steeg uit de aarde (erets) op en bevochtigde heel de aardbodem (adama), 

7) toen vormde de HEERE (JHWH) God de mens uit het stof van de aardbodem (adama) en blies 

de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 

 

We lezen in vers 5 dat er nog geen veldgewassen groeiden en geen veldstruiken waren omdat het nog 

niet had geregend en de mens nog niet was geschapen om de grond te bewerken, te cultiveren. Dat 

laatste deel geeft ons een aanwijzing voor wat er wordt bedoeld, maar we gaan het Hebreeuws bekijken 

om meer te ontdekken. 

 

Het woord dat hier wordt gebruikt voor “veldstruiken” is Strongs H7880, “siach”, en betekent letterlijk 

struik. De Bijbel maakt duidelijk om wat voor soort struik het gaat, namelijk van het “veld”. 

 

In Hebreeuws is het woord voor veld H7704, “sadeh”, en dat betekent open land/ weidegrond, of land 

buiten een ommuurde stad, het platteland. Soms duidt het woord ook op iets dat is gecultiveerd. Dat is 

iets anders dan de meer algemene term die eerder werd gebruikt voor land “erets”. 

  



Want erets is een brede en algemene term voor land. De aarde in het algemeen bracht gras voort, 

zaaddragende planten en vruchtbomen in hoofdstuk 1. Hier in hoofdstuk 2 vinden we een ander, meer 

specifiek woord dat wordt gebruikt voor een soort land, of soort erets. Onder andere H127, “adama”, als 

het woord voor aardbodem dat specifiek verwijst naar bebouwde grond, of aarde die wordt gebruikt in 

aardewerk, het stof waaruit Adam werd gemaakt, etc. 

 

Adama is het woord dat aan het eind van de verzen 5 en 6 wordt gebruikt voor “aardbodem”, niet erets. 

We zagen ook “sadeh” dat verwees naar een andere soort erets, in de zin van een open stuk land of 

weidegrond, maar dat ook kan worden gebruikt voor gecultiveerd land. Vanuit de context lijkt het erop 

dat adama een soort sadeh is, open land dat wordt gebruikt voor cultivatie, allebei soorten erets, of 

“land” in het algemeen. 

 

De plant of het kruid dat wordt genoemd in vers 5 is hetzelfde woord als ‘esev’ in Genesis 1, en dat 

betekent een gras of plant. Dit is ook een plant van het “veld” net zoals de struik, dus het lijkt erop dat 

het hier gaat om een te cultiveren plant. Zou het zo kunnen zijn dat de struiken en planten die worden 

bedoeld in vers 5 van een soort waren die werden gecultiveerd? 

 

Zou het zo kunnen zijn dat deze planten exemplaren zijn die een mens in het veld zou bewerken? Wij 

vinden het waarschijnlijk dat het hier gaat om soorten planten die nog niet in het veld groeiden voordat 

de mens werd geschapen. 

 

Het is ook mogelijk dat het veld waarop wordt gedoeld het soort veld is waarin de Hof van Eden werd 

geplant. Vergeet niet dat JHWH de aarde schiep en daarna een tuin schiep waar Hij Adam in plaatste. 

 

Genesis 2:8 

Ook plantte de HEERE (JHWH) God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de 

mens, die Hij gevormd had. 

 

Het lijkt erop dat JHWH de hof heeft geplant nadat Hij de mens maakte, Hij zorgde ervoor dat alles ging 

groeien, en plaatste de mens er daarna in. Er is geen absoluut bewijs dat de hof landbouwgrond bevatte, 

maar als dat wel zo is, zou dat verklaren waarom er nog geen stuik of plant op het land groeide die 

gebruikt zou worden voor cultivatie; maar slechts leeg land was, met goede grond zonder andere planten 

behalve potentiële grassen en sommige kruiden. 

 

Op het eerste gezicht leek er een tegenstrijdigheid te zijn tussen het verhaal van planten die groeiden op 

dag 3 in Genesis 1 en de stelling dat er nog geen struiken of planten waren in hoofdstuk 2. Maar, nadat 

we de context hebben bekeken en het Hebreeuws hebben bestudeerd, ontdekten we dat er geen 

tegenstrijdigheid is. We zien dat er een verschil is tussen “land” in het algemeen, en specifieke soorten 

land zoals weidegrond en landbouwgrond. Dit is zomaar een voorbeeld om te laten zien waarom het 

belangrijk is om de Schriften te onderzoeken en de vertaling die we lezen niet klakkeloos aan te nemen. 

We moeten altijd alles onderzoeken. 

 

We hopen dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom! 

Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net 

 

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God. 

  

http://www.testeverything.net/


We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

Sjalom. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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