Lang geleden is er iets gebeurd met de
schepping. In het begin woonden op de
schepping dieren, die wij niet meer kennen,
zoals mammoeten en dino’s. En wezens die
op mensen leken, maar dan anders.
Onderzoekers hebben wereldwijd veel
skeletten van uitgestorven dieren gevonden.
Soms zelfs mammoeten die nog heel waren
met vlees en huid, doordat ze in dikke
ijslagen zaten. Ook hebben onderzoekers in
de zeeën veel overblijfselen gevonden van
steden, straten, tempels, piramides, muren en wegen. Daarom kunnen we weten dat er een
eerdere wereld geweest is, die door de zee verzwolgen is.
De Bijbel vertelt over deze oude wereld. In die wereld kwam opstand tegen God. Daarom
bracht God er een oordeel over. Hij maakte alles op aarde en in de 2 hemelen kapot.
Dat deed Hij door de zeeën omhoog te laten komen. Tot aan de hemel der hemelen.
Zo werd alles duister en leeg en zonder leven. In onze geschiedenisboeken wordt er niet
over gesproken. Maar wel over ijstijden. IJs is bevroren water. De Bijbel vertelt ons dat er een
grote watervloed geweest is, die ervoor zorgde dat alles verging. Zonder licht van een zon
bevriest het water natuurlijk. Dus: dat ijstijd en grote vloed hetzelfde is, is zeer logisch.

We lezen 2 Petr.3:3-7.
Er is bij ongelovige spotters iets onbekend, iets wat ze niet willen weten: dat de wereld die
toen was, vergaan is.
1.Van hoe lang zijn de (2) hemelen en de aarde? ______________________________(v.5)
Dat staat ook in Gen.1:1: In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.
2.Hoe deed God dat ? ________________________________________________2Petr.3:5
Ook de aarde is van overlang en staat in het water en is ook uit het water tevoorschijn
gekomen.
3.Hoe is die oude wereld vergaan? __________________________________________(v.6)
4.Zoek in het woordenboek op wat zondvloed betekent. ____________________________
Het heeft niets met het woord zonde te maken.
Je denkt bij het woord zondvloed aan de vloed van Noach, omdat dat de enige bekende
zondvloed is. Maar als God iets één keer kan, kan Hij het dan geen twee keer?
De vloed van Noach was ongeveer 1500 jaar na Adam.
Bij de vloed van Noach verging de wereld niet. De hemellichamen, de dieren en de mensen
bleven bestaan. Al waren het er niet veel. Als er tussen Adam en Noach dino’s geleefd
hadden, dan hadden ze in de ark gezeten, want Noach moest van alle levende dieren een
mannetje en een vrouwtje meenemen. Dus ze moeten eerder geleefd hebben.
Bij de vloed van Noach verdronken ongelovige mensen, die het normaal vonden om veel
slechte dingen te doen.
Om te zorgen dat er niet meer oordelen door water kwamen, regelde God iets. Voortaan
moesten de mensen zelf de misdaden van andere mensen bestraffen.

5.Schrijf de eerste 9 woorden over van 2 Petr.3:7.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.Hoe zal deze aarde vergaan? _____________________________________________(v.7)
7.Lees 2Petr.3:13. Wat komt er daarna? ________________________________________

Als we Gen.1:2 goed lezen, vinden we de watervloed daar ook!
8.Lees Gen.1:2. Staat daar iets over water? ___________________________________
We gaan een beetje beter naar vers 2 kijken.
De afgrond hoort bij de zee.

Het woordje “nu” is het gewone woord voor “en” en hoort voorin de zin.
Het woordje “was” staat alleen voorin de zin en betekent ook “werd”. Dan wordt de tekst:
En de aarde werd woest en leeg en duisternis (was) op de afgrond ;
en de Geest van God zweefde op de wateren.
Dus: God schiep niet eerst een woeste, donkere wereld, voordat Hij alles maakte.
Maar het was een straf van God voor die oude wereld.

Heel de aarde, de lucht en de ruimte kwam vol water te staan. Al wat er in was, verdween.
Het enige wat er over bleef, was Gods hemel, 2 lege hemelen en de aardbodem.

Tyrus
In Ez.26:19-21 staat een profetie over
de stad Tyrus. Dat ligt in Libanon. Het
is nu een schiereiland, maar vroeger
was het een eiland. Op dat eiland lag
de stad Tyrus. Het was een rijke
handelsstad. In de tijd van het
antichristelijk wereldrijk wordt deze
stad weer belangrijk. Maar zij zal door
de Heer verwoest worden. De manier
waarop staat in dit Schriftgedeelte. Door een watervloed. Er staat ook iets merkwaardigs
tussendoor.
9.a.Hoe wordt Tyrus een verwoeste stad?___________________________________(v.19)
b.Tyrus daalt neer in de dood. Bij welk volk komt zij terecht?__________________(v.20)
c.Van welke tijd zijn de woeste plaatsen waar zij terecht komt? _______________ (v.20)
De Bijbel spreekt steeds over vanouds en overlang als het over de tijd voor Adam gaat!
En hier wordt zelfs het oude volk genoemd.

Satan
10.Wat betekent satan? Probeer het op te zoeken in een Bijbels namenboek, op de
computer of in een encyclopedie?_______________________________________________
We weten uit de Bijbel dat satan eerst een engel was, die God diende. God gaf hem de aarde
om over te regeren. Maar hij kwam in opstand.
11.Hoe komen we satan het eerst tegen in de Bijbel?_______________________________
(denk aan het verhaal van Adam en Eva?)
Als satan toen al Gods tegenstander was, dan moet zijn opstand daarvóór geweest zijn!
Als God een oordeel over de oude wereld bracht vanwege opstand, dan is het niet moeilijk om
te bedenken wie de opstand heeft geleid: satan.
Het staat in de Bijbel dat satan door God geschapen was als verheven engel in de 3e hemel en
dat hij ongehoorzaam aan God geworden is. In de profetie van Ez.28:12-17 wordt hij door
God aangesproken als de koning van Tyrus (waar kennen wij die naam van?) en God zegt dat
Hij satan op aarde zal werpen. Dat is nog niet gebeurd. Satan had van God macht gekregen
over de wereld. Die macht heeft God hem niet afgenomen toen hij Gods tegenstander werd.
In deze wereld is satan de nog steeds de machthebber. Daarom is deze wereld niet perfect.
Er is honger, oorlog, misdaad, leugen, pijn, ziekte, pesten, dood, roest, bederf, enz.
De wereld is hersteld, zodat God met satan kan afrekenen en Hem overwinnen.
God heeft daar een plan voor gemaakt door Zelf naar de wereld te komen als mens.
De Here Jezus heeft het uitgevoerd. Door te sterven en op te staan.
Dat plan had God al gemaakt, voordat Hij de grote vloed bracht.
Maar pas in de eindtijd wordt satan voorgoed overwonnen.

7 dagen van herstel
Als God na de vloed de wereld gaat herstellen, hoeft Hij de hemelen en de aardbodem niet
meer te scheppen. Het herstel gaat in 7 dagen.
De eerste mens Adam kwam ongeveer 6000 jaar geleden. Dat kunnen we uitrekenen, omdat
in de Bijbel alle generaties staan. Maar de aardbodem is dus veel ouder!
Wat weet je over de 6 dagen van Gen.1? Wat heeft God allemaal gemaakt?

Dag 1_________________________________________________________________v.3
Dag 2_________________________________________________________________v.8
Dag 3______________________________________________________________v.10,12
Dag 4_________________________________________________________________v.16
Dag 5_________________________________________________________________v.21
Dag 6 ______________________________________________________________v.25,27
Naar wiens evenbeeld maakte God Adam? Een aap?_______________________________

Dag 7 staat hieronder in plaatjes. Zet de betekenis eronder.

Dag 7 maakte God
want alles was
. . God
.
_________________________________________________________________________

Scheppen is dat je iets maakt, wat er eerder nog niet was.
Daarom zie je bij de 7 dagen, waarin de Heer de wereld hersteld niet zo vaak “scheppen”
genoemd. Maar wel dat Hij alles maakte. Scheppen wordt 2x genoemd.
A.Wat schiep God in Gen.1:21?______________________________________________
B.Wat schiep God in Gen.1:27?______________________________________________

Werkblad: 3 werelden
Aan het eind van de Bijbel wordt verteld dat deze schepping niet altijd blijft.
Lees Openb.21:1.
Er komt een nieuwe schepping, die volmaakt is.
Het Nieuwe Jeruzalem hoort daarbij en vormt de verbinding tussen Gods hemel en de nieuwe
aarde.
En de zee? ____________________________________

Opdracht 1
De Bijbel noemt 3 werelden.
Kijk goed in 2 Petrus 3 naar de verzen 6,7 en 13.
Kun jij ze benoemen?

1___________________
___________________
___________________

2 ____________________
____________________
____________________

3 ____________________
____________________
____________________

Opdracht 2
Schrijf je naam in de wereld, waar jij bij hoort. Dit kunnen er meer dan één zijn.
Tip: 2 Kor.5:17.

