2. De schepping

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Dag 1 Kolossenzen 1:15-20.
God schiep door middel van Christus
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de
15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel
schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op
de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de
aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten
en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat
vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam,
de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de
eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door
hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en
alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Dag 2 Psalm 33:1-11.
1 Juich, rechtvaardigen, voor de H E E R ,

hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn:
tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door
Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle
dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het
lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want
het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,
20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door
vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de
dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

De kracht van Gods spreken/Woord
1 Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!

de oprechten moeten hem loven.
2 Huldig de H E E R bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
3 Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.
4 Oprecht is het woord van de H E E R ,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
5 Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de H E E R is de aarde vervuld.
6 Door het woord van de H E E R is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
8 Laat heel de aarde vrezen voor de H E E R ,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
9 want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.
10 De H E E R doet de plannen van volken teniet,
hij verijdelt wat naties beramen,
11 maar het plan van de H E E R houdt eeuwig stand,
wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

Een lofzang past de oprechten.

2 Loof de HEERE met de harp,
zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.

3 Zing voor Hem een nieuw lied,
speel welluidend met vrolijke klanken.

4 Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.

5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.

6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.

7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.

8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.

9 Want Híj spreekt en het is er,
Híj gebiedt en het staat er.

10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
Hij verbreekt de gedachten van de volken.
11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
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Dag 3 Job 38:1-14.
De Schepper tegenover het schepsel
1 En de H E E R antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:
1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:
2 ‘Wie is het die mijn besluit bedekt
2 Wie is hij die Mijn raad duister maakt
onder woorden vol onverstand?
3 Sta op, Job, wapen je;
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.
4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet.
5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
6 Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
7 terwijl de morgensterren samen jubelden
en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?
8 En wie sloot de zee af met een deur,
toen ze uit de schoot van de aarde brak?
9 Ik hulde haar in een gewaad van wolken
en omwond haar met donkere nevels.
10 Ik legde haar mijn grenzen op
en sloot haar af met deur en grendelbalk,
11 en zei: “Tot hiertoe en niet verder,
dit is de grens die ik je trotse golven stel.”
12 Heb jij ooit de morgen ontboden,
de dageraad zijn plaats gewezen,
13 om de uiteinden van de aarde te pakken
en de goddelozen van haar af te schudden?
14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm,
haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.

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.

Dag 4 Romeinen 11:33-36.
Uit God, door God en tot God zijn alle dingen
33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe
33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.

hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

34 ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?
35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles
heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen

34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn
raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal
hem vergolden worden? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Dag 5 BS Genesis 1:1–2:4. De schepping van hemel en aarde
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was

woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was
licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de
duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de
watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God maakte
het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd
morgen. De tweede dag.
9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen,
zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge
noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En
God zag dat het goed was.
11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen
met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen
voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten
droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd
avond en het werd morgen. De derde dag.

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God
zweefde boven het water.
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht
dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 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.
6 En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en
laat dat scheiding maken tussen water en water! 7 En God 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. 8 En God noemde het
gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:
de tweede dag.
9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. 10 En God
noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën;
en God zag dat het goed was. 11 En God zei: Laat de aarde groen doen
opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht
dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.
de en hemel maakte
12 En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas 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.
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14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag

14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding

te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de
dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen,
het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij
plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om
te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de
duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het
werd morgen. De vierde dag. 20 God zei: ‘Het water moet wemelen
van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten
vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten
levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat
vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met
de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de
zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het
werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee,
kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25 God maakte
alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de
aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op
ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij
de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en
word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over
de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren
die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie
alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal
jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels
van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen,
geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God
keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het
werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op
de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van
het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde [NIV op de dag dat
zij geschapen werden]. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
In de tijd dat God, de H E E R , aarde en hemel maakte,

te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van
vaste tijden en van dagen en jaren! 15 En laten zij tot lichten zijn aan het
hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. 16 En God
maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en
het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. 17 En God
plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om de
dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht
en de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Toen was het avond
geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.
20 En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!
21 En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens
waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels
naar hun soort. En God zag dat het goed was. 22 En God zegende ze
en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën;
en laten de vogels talrijk worden op de aarde! 23 Toen was het avond
geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.
24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn
soort! En het was zo. 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde
naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de
aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
26 En God 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! 27 En God schiep de mens naar Zijn
beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen:
Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en
heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de
dieren die over de aarde kruipen!
29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de
aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat
zal u tot voedsel dienen. 30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan
alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven
is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
2. 1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.
2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij
gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want
daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.
4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen
werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte.

Dag 6 Genesis 2:4-25.
De schepping van man en vrouw
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde [NIV op de dag dat
4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen
zij geschapen werden]. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
In de tijd dat God, de H E E R , aarde en hemel maakte, 5 groeide er
op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de
aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er
water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.
7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit
aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een
levend wezen.
8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin
plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei
bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten.
In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de
kennis van goed en kwaad.
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werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte –
5 er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen
enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten
regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, 6 maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de
aardbodem – 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van
de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de
mens tot een levend wezen.
8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij
plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE God liet
allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te
zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden
van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.
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10 Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En
vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. 11 De naam
van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. 12 En het goud van dit land is goed; ook
is er balsemhars en de edelsteen onyx. 13 En de naam van de tweede
rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt. 14 En

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop
vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die
stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt.

12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars
en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van
Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur.
En de vierde rivier is de Eufraat.
15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden
om die te bewerken en te onderhouden. 16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar
van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet
eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik
zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. 19 De
HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle
vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn
naam zijn. 20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in
de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij
geen hulp als iemand tegenover hem. 21 Toen liet de HEERE God
een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een
van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had,
tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 23 Toen zei Adam: Deze
is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal
mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan
zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren
beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te
bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor:
‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van
de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal
een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit
aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij
de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk
levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen
aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen
helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een
diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben
weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de
mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij
bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een
gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten:
vrouw, een uit een man gebouwd.’ 24 Zo komt het dat een man zich
losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met
wie hij één van lichaam wordt.
25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden
zich niet voor elkaar.

Dag 7 Efeziërs 1:3-12.
Gods eeuwige plan voor mensen
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die
in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft
gezegend.
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd,
ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij
heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus
zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade,
ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven,
dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken.
Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld:
zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één
hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt,
ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te
vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
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ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in
Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem
uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden
zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen
aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn
genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 In Hem
hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van
de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die
Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in
Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in
Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde
is. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe
voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen
werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van
Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus
gevestigd hadden.
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Dag 8 Romeinen 8:18-25.
De (gevallen) schepping wacht nu ook op de herschepping
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhou18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige
ding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt
wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf
zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen
in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij
weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en
lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest
hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden
zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog
op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar
is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal
worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping
het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping
is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die
haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping
zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen
tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want
wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in
barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in
onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de
verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand
ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij
niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Dag 9 2 Petrus 3:1-13.
De (gevallen) schepping vergaat uiteindelijk
1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf.
1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door
Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2 en wel door u te
herinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden
herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben
gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen
u hebben doorgegeven. 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van
de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De
generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het
sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5 Ze gaan er dan willens
en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest
en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door
middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze
door het water werd overspoeld. 7 Maar de tegenwoordige hemel en
aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het
oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden
prijsgegeven aan het vuur.
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één
dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals
sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil
dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen
die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op,
de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het
licht. 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en
vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en
het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in
vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar
wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het
gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste
der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen
wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf
de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het
begin van de schepping. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest
zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het
water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze
mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de
Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan,
maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend
vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als
deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in
heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag
van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen,
door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Dag 10 Openbaring 21:1-5.
De schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’
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neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor
haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de
hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun
God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood
zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er
meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op
de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
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