
1 Dag uit de schepping 

 

 

Bereshith - In het begin 

Bereshith/Genesis 1:1 - 5 

 

Jesaja 44: 24, Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder van de 

moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles gemaakt heb; die de 

hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door 

eigen kracht; 

 

Genesis 1, In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

Exodus 20:1, Toen sprak God al deze woorden. 

Zelfs het eerste vers in Genesis en het eerste vers in Exodus 20 de tien 

geboden hebben iets gemeen. In het Hebreeuws Gematria, "כח" Cach  



wat "kracht" betekent, d.w.z. "energie" is een woord dat overeenkomt 

met het nummer 28, de Hebreeuwse letters in Genesis 1:1, het eerste 

vers van de bijbel en Exodus 20:1 bij de tien geboden hebben deze 

power - kracht.  

 

In de originele taal Hebreeuws hebben beiden zinnen juist 7 woorden 

en beiden elk 28 Hebreeuwse letters. Beiden hebben power - kracht 

 

 

 

 

Genesis “Dag 1” 

Hemel, aarde, duisternis en het licht ! 

In de eerste verzen zien we dat G-d begint met het creëren van twee 

getuigen “ Hemel en aarde” Twee getuigen die namelijk op latere 

tijdstippen meermaals worden opgeroepen, maar reeds van kracht zijn 

van in den beginne. 

We lezen dit in, Deut 30:19,  

Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en 

de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat 

gij leeft, gij en uw nageslacht. (Zonder getuigen, geen oordeel.)  

Deut 17: 6 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood 

veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één 

getuige zal hij niet ter dood gebracht worden.  

Het was ook de getuige die de eerste steen moest gooien bij het oordeel. 

We lezen dit in: 

Deut.17:7, Het eerst zal de hand der getuigen zich tegen hem keren 

om hem ter dood te brengen, en daarna de hand van het gehele volk. Zo 

zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. 

Hemel: 

En G-d noemde het uitspansel hemel – [Het Hebreeuwse woord voor 

hemel = sjamajiem, dat kan gelezen worden als sa majiem, hetgeen in 



het Hebreeuws betekent:] ‘draag water’, [of men kan het lezen als sjam 

majiem, en dat betekent in het Hebreeuws:] ‘daar is water’; 

Aarde: 

De aarde was leegheid (vormloos) en onbenut; en duisternis was op de 

bovenkant van de diepte. 

Wat wordt er bedoeld met vormloos?  

Als we in Hebreeuws gaan kijken dan staat er “tôû” (without form – 

Vormloos) Het Hebreeuws heeft hiervan zelfs niet een wortel waar het 

woord vandaan komt. Betekenis van vormloos: zonder vorm zijnde, geen 

bepaalbare vorm hebbend : een vormloze klomp ; 

In vers 7 zien we pas dat  de vorm zichtbaar werd. 

  

Nochtans zegt Jes. 45:18 Want zo zegt hwhy: Wie schiep de hemelen, 

Wie is Elohim, Wie vormde de aarde en maakte ze, Wie heeft ze 

gevestigd, Wie schiep ze niet leeg (WhTo), Wie vormde ze om te worden 

bewoond: “Ik ben hwhy, en er is geen andere.  

Jesaiah zinspeelt ook op hasatan als degene die de leegheid van de 

aarde veroorzaakte: “en duisternis lag over de vloed” 

 

Het licht 

Gen 1:3, 

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.  

Opmerkelijk is, dat pas op de vierde dag van de schepping de 

elementen zijn gecreëerd die hemel en aarde kunnen voorzien van licht.  

 

 

Wie of wat is dan het licht in vers 3 ? 

In het Hebreeuws is “het licht” : et Ha’or .  

“Het Licht”      

Letterwaarde van de letters zijn 



1+ 400+ 5 +1+6 +200  = 613   

De numerieke waarde is 613, dat gelijk is aan het aantal geboden in 

de Thora!  

Ken je iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor dat licht of 

voor het uitstralen van de Thora? 

In de eerste 5 zinnen van dag 1 komen volgende woorden : 

“licht, duisternis, dag en nacht” 

We zullen een aantal teksten overlopen waarin “licht, duisternis, dag 

en nacht” een diepere betekenis hebben waar Yeshua naar verwees. 

Joh. 1: 1-5, In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en 

het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn 

door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat 

geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der 

mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 

niet gegrepen. 

Joh.12:46 (Yeshua zegt) 

Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijve. 

1 Thess.5:5 

Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij 

behoren niet aan nacht of duisternis toe; 

1 Joh.1: 5-10 

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u 

verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de 

duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar 

indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkander; en het bloed van Yeshua, zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. 

 

Rom 13:12 



De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan 

afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het 

licht. 

Is er verbinding tussen licht en leven? 

Psalm 36:9,  

Want met U is de fontein van leven; In Uw licht zien wij licht. 

“licht, duisternis, dag, nacht, leven en dood” kunnen gezien worden 

in het natuurlijke maar ook in het geestelijke. Vaak kunnen ze een 

dubbele betekenis hebben !  

 

Het begin en het einde zijn vaak met elkaar verbonden en dan bedoel ik 

Genesis en Openbaring, de Alev en de Tav ! 

 

 

Aleph, 

Cijferwaarde 1 

 

 

De aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, hij heeft 

getalwaarde 1 en heeft de betekenis van hoofd en jonge stier. Het is de 

eerste letter “het begin” van het Hebreeuws alfabet en vertegenwoordigt 

G'd.  

De aleph is de oerletter waarin alle letters, alle woorden, alle zinnen zijn 

samengevat. Zelfs heel de Bijbel zit in deze eerste letter: ' Ik ben de aleph, 

zegt de Here G'd (Op 1:8 ), en in heel de Heilige schrift gaat het om Hem, 

om Zijn Zelfopenbaring. 

 

Tav, 

Cijferwaarde 400 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Hebrew_letter_Alef.svg


 
Als laatste en tweeëntwintigste letter de Tav met de betekenis van teken. 

In het oude Hebreeuws werd deze letter geschreven als een kruis. In het 

Bijbelboek Ezechiël 9 wordt gesproken over de mensen die een 

merkteken, een tav, op hun voorhoofd kregen en zo gered werden. 

         Oud Hebreeuws 

 

 

Openbaring 21: 23-25, En de stad heeft de zon en de maan niet van 

node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar 

en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen 

en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; en haar 

poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen 

nacht zijn; 

 

Genesis 1:5, 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. 

Psalm 119: 105, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad.  

Als er iemand gehoorzaam is geweest in de geschiedenis aan ZIJN 

WOORD, dan is het Yeshua wel !  

Johannes 5: 19 – 20, Yeshua dan antwoordde en zeide tot hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of 

Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de 

Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij 

zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u 

verwondert. 

Genesis 1:7, En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren 
die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel 
waren; en het was alzo.  
Water en land, je zou kunnen stellen dat de aarde vroeger 1 continent 

was wat door de wetenschap ook bevestigd word. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Hebrew_letter_tav.png


Nochtans zullen we niet alles begrijpen, Genesis is een prachtig boek 

met zoveel diepgang! 

Prediker 3:11 zegt, 

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in 

hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan 

heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. 

Nog een gezegende studietijd! 

Shalom. 

Messiaanshetlevendwater.be 


