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The Creation of mankind 
Enrich your knowledge of the Bible 
 
The sacredness of human life 
After the Flood, God made an unconditional covenant 
with Noah and his descendants. This covenant was very 
significant. Not only was the sacredness of human life 
established for the first time, but it was clearly based on 
the fact that God made man in His own image. 
Therefore, to shed another man’s blood (Gen 9:6), 
shows not only contempt for man, but also contempt for 
God.  
  
Is it the image or the shadow of God? 
The Hebrew word for “image”, ֶצֶלם (tzelem), is a 
beautiful example of how Hebrew, being a root 
language, works. This word ֶצֶלם is related to the Hebrew 
word for "shadow" ֵצל (tzel). A shadow is an imperfect 
image resembling the real thing which casts it. The 
“image of God”, tzelem Elohim, can therefore also be 
understood as tzel Elohim, “God’s shadow”, in the sense 
that it is an imperfect copy of the perfect real image.  
Now we understand what exactly it means to be created 
“in the image of God”. Even though man’s nature is 
different from God’s, man is capable of resembling 
God’s actions: His love, His mercy, His justice.  
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De schepping van de mensheid 
Verrijk je kennis van de Bijbel 
 
De heiligheid van het menselijk leven 
Na de zondvloed sloot God een onvoorwaardelijk verbond 
met Noach en zijn nakomelingen. Dit verbond was heel 
belangrijk. Niet alleen werd de heiligheid van het menselijk 
leven voor de eerste keer vastgesteld, maar het was duidelijk 
gebaseerd op het feit dat God de mens naar zijn eigen beeld 
maakte. Daarom getuigt het bloed van een ander vergieten 
(Gen 9: 6) niet alleen van verachting voor de mens, maar ook 
van verachting voor God. 
  
Betreft ‘t het beeld of de schaduw van God? 
Het Hebreeuwse woord voor "beeld", ֶצֶלם (tzelem), is een 
mooi voorbeeld van hoe Hebreeuws als worteltaal werkt. Dit 
woord ֶצֶלם is gerelateerd aan het Hebreeuwse woord voor 
"schaduw" ֵצל (tzel). Een schaduw is een onvolmaakt beeld 
dat lijkt op het echte ding dat het veroorzaakt. Het "beeld 
van God", tzelem Elohim, kan daarom ook begrepen worden 
als tzel Elohim, "Gods schaduw", in die zin dat het een 
onvolmaakte kopie is van het volmaakte echte beeld. 
Nu begrijpen we wat het betekent om “naar Gods beeld” te 
worden geschapen. Hoewel de aard van de mens verschilt 
van die van God, is de mens in staat om op Gods gedrag te 
lijken: Zijn liefde, Zijn genade, Zijn gerechtigheid. 
 

 


