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Genesis begint met het woordje ‘beresjiet’, dat vertaald is met: ‘in het begin’. 

Het begin: als je erover nadenkt, gaat het je duizelen. Dan gaat het over het punt 

in de tijd vóór alles uit, voor al het leven dat er was, dat er is en zijn zal. Wij 

kunnen daar niet bij. Maar gelukkig hoeft dat ook niet, want God was er! 

‘In het begin schiep God’ vertelt de schrijver van Genesis verder. Voordat het 

begin er was, was God er al. Hij was er als eerste, altijd al, en staat zo vóór en 

boven alles. Dit gegeven maakt de Bijbel uniek. In de scheppingsverhalen van 

de omliggende volkeren wordt immers verteld hoe in het begin ook de goden 

ontstonden en een product waren van krachten die tot leven leidden. Het boek 

Genesis vertelt echter dat God er reeds was en juist de Maker van alles is. Een 

gedachte die rust kan geven. Dat alles wat er vanaf het begin is geweest, licht 

en donker, goed en kwaad, in Gods handen rust. 

Wat schiep God? Hij schiep de hemel, wordt als eerste verteld. Maar omdat de 

hemel niet ons woongebied is en uitstijgt boven ons waarnemingsvermogen, en 

wij mensen immers op aarde leven en ook bedoeld zijn om daar te wonen, gaat 

het vervolg van Genesis en praktisch heel de Bijbel over de aarde: ‘God schiep 

de hemel – en de aarde. De áárde nu was woest en ledig’. Over de wording van 

de aarde gaat het boek Genesis, heel in het bijzonder in het scheppingsverhaal. 

Dat is immers voor ons mensen veel interessanter: te weten hoe het leven er 

gekomen is en hoe het bedoeld is. Hoe wij onze plaats daar al dan niet in hebben 

te nemen. 

Maar het boek Genesis gaat ook nog over iets anders. In het Hebreeuws is het 

woordje voor aarde: ‘eretz’. Dat woord wordt in de Bijbel ook gebruikt voor 

Israel. Dan is de betekenis zoiets als: ‘het Land’. Zo kan het boek Genesis ook 

gelezen worden: als een vertelling hoe Israel ontstond. Na de zondvloed kwam 

immers Abraham. En na hem kwamen Isaäk en Jakob, de andere aartsvaders 

van Israel. We horen van Gods belofte dat zij ‘het Land’ zullen beërven en hoe 

alle volken via dit Land gezegend zullen worden. Het boek Genesis eindigt met 

verlangen naar dit Land. Als Jozef immers zijn laatste wens uit, geeft hij aan 

eens te willen worden herbegraven in Israel (Genesis 50:25).  

Zo herbergt het boek Genesis veel verhalen in zich. Vandaag lezen we het eerste 

stukje. Het begin. Hoe we achter al het leven de hand van God mogen weten. 

De Here God die zorgvuldig, stap voor stap, dag voor dag, aan zijn schepping 

werkte en nog steeds werkt. En waar een begin is, is ook een eind. Zo is het ook 

bij Gods schepping: na de zes dagen van arbeid was het werk voltooid, en rustte 

God (Genesis 2:3). Ook dat mogen we weten. De wereld en het leven waarin 

wij ons bevinden draait niet in een cirkel rond, maar alles gaat ergens naartoe. 

Naar de rust waarvan God genoot. En waarin Hij ons wil laten delen.
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