
Schatgraven in Genesis 1-3





Schatgraven  
in Genesis 1-3

BOEK I 
Uitleg tekst voor tekst met groepsvragen

Klaas de Jong BSc

BOEK II 
Schatten die bij het vertalen verloren gingen

dr. Julia Blum

UITGEVERIJ TOETSSTEEN
WWW.TOETSSTEEN-BOEKEN.NL



Schatgraven in Genesis 1-3

ISBN 9789492818133
Eerste druk 2020 

© 2020 Uitgeverij Toetssteen, Klaas de Jong en Julia Blum
Oosterslag 4, 8385 GW Vledderveen Dr, Nederland

www.toetssteen-boeken.nl

Auteur boek I: Klaas de Jong 
Auteur boek II: dr. Julia Blum

Vertaling boek II: Marijke Petri
Correcties: Bertie de Jong-Hovinga

Vormgeving: Gewoon Geertje
Omslagontwerp: Door Ontwerpt



Inhoud boek I

Waarom twee boeken over Genesis 1-3 in één band? 9

Spelling Hebreeuwse woorden  11

Bijbelvertalingen 13

Boek I: Uitleg tekst voor tekst Genesis 1-3 met groepsvragen 15

1. Inleiding 17
2. Toch iets over tijd en licht 19
3. Tunnelvisie tegenover geopende ogen 23
4. Dag één 27
5. De scheiding van de wateren 33
6. Planten en bomen 37
7. Zon, maan en sterren 41
8. Vissen en vogels 45
9. De mens en de landdieren 49
10. Het voedsel voor mens en dier 55
11. De gezegende zevende dag 61
12. De levensadem en het bloed van de mens 67
13. De Hof van Eden en de vier rivieren 75
14. De boom van kennis van goed en kwaad 81
15. Namen voor de dieren 87
16. De vrouw uit Adam 91
17. De vrouw en de slang 95
18. Hun ogen gingen open 103



19. De kop van de slang 109
20. De gevolgen voor man en vrouw 115
21. God kleedt de mens 121
22. De hof van Eden wordt verboden gebied 125

Noten bij boek I 131



Inhoud boek II

Schatten die bij het vertalen verloren gingen  133

Voorwoord door auteur Julia Blum 135

Genesis 1 137
• In het begin 137
• Geest of wind? 139
• De schepping van de mens 142
• De eerste mens en zijn ‘bloedige’ naam 144
• Een wonderbaarlijk schepsel 147
• De laatste verzen 149

Genesis 2 153
• Sabbat, de zevende dag 153
• Twee beschrijvingen 154
• De tweeledige natuur van de mens 158
• Werken betekent aanbidden 160
• Gewoon maar een hulp? 162

Genesis 3 165
• De zondeval 165
• Hun ogen werden geopend 167
• De straffen 169
• Verbanning of bescherming? 171

Bijlage A: De westerse cultuur – Lois Tverberg 177





9

Waarom twee boeken over   
Genesis 1-3 in één band?

Er zijn meerdere redenen waarom we besloten hebben om twee boe-
ken over dezelfde drie hoofdstukken In Genesis in één band uit te 
geven. Allereerst zitten er voor de meeste christenen heel wat prach-
tige maar onbekende inzichten (schatten) in beide boeken. Het kost 
tijd om je nieuwe inzichten echt eigen te maken. Een herhaling helpt 
daarbij; zeker als die bij de tweede keer anders is geformuleerd. En 
dan is het mooi om twee auteurs te hebben die gelijkgezind zijn maar 
een verschillende achtergrond en schrijfstijl hebben.

Boek I leent zich door de indeling in korte hoofdstukken met vra-
gen en antwoorden aan het eind van elk hoofdstuk uitstekend voor 
Bijbelstudiegroepen. Maar het leest prettig en kan ook heel goed die-
nen voor persoonlijke Bijbelstudie. Boek II is voor wie nog wat dieper 
wil graven in de oorspronkelijke tekst op basis van de kennis van van 
prof. dr. Julia Blum van het Hebreeuws en van de Joodse tradities.

De achtergrond van de twee auteurs is heel verschillend. Klaas de 
Jong is opgegroeid in de protestantse wereld van Nederland terwijl 
Julia Blum een in Estland opgegroeide Jodin is die met haar man naar 
Israël emigreerde nadat beide tot geloof in Jezus (voor hen Jesjoea) 
waren gekomen. Tegenover haar vakgebied Hebreeuws en haar kennis 
van Joodse achtergronden is De Jong met zijn technische achtergrond 
meer bezig met natuurkundige aspecten maar ook met het dierenle-
ven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn miniboeken Het mysterie van de 
honingbij, De koe, milieuramp of Godsgeschenk? en Waarom schiep 
God de ezel? 
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Het is de wens van beide auteurs dat de lezers zegen ontvangen 
door het aandachtig bestuderen van die eerste zo essentiële hoofd-
stukken van de Bijbel. Verwacht niet op al uw vragen een sluitend 
antwoord. Soms moet je vragen wegleggen voor later want groeien 
kost tijd. Houd net als de auteurs vast aan Hebreeën 11:1:

 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door 
het Woord van God.
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Spelling van Hebreeuwse woorden

Het Hebreeuws gebruikt totaal andere letters dan het Nederlands en 
andere westerse talen. Hebreeuwse woorden kunnen daardoor alleen 
maar fonetisch worden weergegeven. Dat gebeurt op verschillende 
manieren. We hebben gekozen om zoveel mogelijk de voorkeurspel-
ling van de stichting Sofeer en van de Taalunie aan te houden. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat we sjalom schrijven terwijl in Engelse tek-
sten shalom wordt geschreven en in Duitse Schalom. 

Bij de persoonsnamen en plaatsnamen hebben de Nederlandse 
Bijbelvertalers het ons niet makkelijk gemaakt. De schrijfwijze wijkt 
vaak af van de fonetische weergave zoals de Joden die kennen en 
dezelfde naam wordt in het Oude en het Nieuwe Testament verschil-
lend weergegeven (Mirjam wordt bijvoorbeeld Maria) en de schrijf-
wijze verschilt soms ook nog per vertaling. Zo heet de zoon van 
Abraham in de Herziene Statenvertaling Izak maar in de Nieuwe Bij-
belvertaling, de Willibrordvertaling en de NBG-vertaling 1951 Isaak. 
De correcte transcriptie van de Hebreeuwse naam volgens Sofeer is 
Jitschak. 

We hebben voor de namen in dit boek de schrijfwijze van de Her-
ziene Statenvertaling gehanteerd behalve bij citaten uit andere Bijbel-
vertalingen. Julia Blum is gewend om de naam Jezus te schrijven zoals 
zij die als Jodin kent: Jesjoea. Dat is mooier maar om de lezers op dit 
punt niet in verwarring te brengen hebben we toch ook in beide boe-
ken in deze band gekozen voor de Nederlandse naam Jezus.
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Hoofdletters
In de Nederlandse vertalingen van de Bijbel is het gebruik van hoofd-
letters verschillende. Bij citaten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de 
Bijbel in Gewone Taal staan vaak kleine letters waar andere hoofdlet-
ters hebben. Ze zijn in dit boek blijven staan omdat het niet toege-
staan is om in citaten wijzigingen aan te brengen. 

Waar in de Hebreeuwse grondtekst de medeklinkers (JHWH) voor 
de Naam van God geschreven staan, schrijft men in de meeste Bijbel-
vertalingen ‘HEER’ of ‘HEERE’. Dat is niet de Naam van God maar 
een titel die is afgeleid van het Hebreeuwse woord Adonai. Het oude 
Joodse gebruik om bij het voorlezen Adonai te zeggen waar JHWH 
staat ligt aan de basis van deze oplossing. Oussoren heeft in de Naar-
dense Bijbel een alternatief gezocht met ‘ENE’ maar het blijkt erg 
moeilijk om een eeuwenoude benaming te veranderen. 
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Bijbelvertalingen

De herkomst van de citaten uit de Bijbel zijn in dit boek aangegeven 
met een afkorting:

BGT - Bijbel in Gewone Taal, Nederlands Bijbelgenootschap, 2014

NBV - Nieuwe Bijbelvertaling, idem, 2004/2007

NBG51 –  Vertaling door NBG van1951, Nederlands 
Bijbelgenootschap

SV97 - Statenvertaling editie 1997, Nederlands Bijbelgenootschap 

SV -  Statenvertaling met kanttekeningen, Gereformeerde 
Bijbelstichting, tekst 1657

HSV -  Herziene Statenvertaling, Stichting HSV, Royal Jongbloed, 
2010/2016

WV - Willibrord, Katholieke Bijbel Stichting, editie 2012

NrB - Naardense Bijbel, Skandalon, 2014

De meeste vertalingen zijn voor contribuanten van het NBG te raad-
plegen op www.debijbel.nl; de NBV is vrij toegankelijk op deze site. 
De SV is vrij toegankelijk op www.statenvertaling.nl en de NrB op 
www.naardensebijbel.nl.
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De auteur van boek I heeft bovenstaande Bijbelvertalingen gebruikt 
voor het maken van een vrije eigen versie die is aangeduid met e.v.a. 
Voor het samenstellen is ook gebruik gemaakt van:

Choemasj (vertaling Tora door Jitschak Dasberg), Nederlands Israë-
lietisch Kerkgenootschap, 2007

New King James Version, Thomas Nelson Publishers, 1975

Orthodox Jewish Bible, Phillip Goble, 2002

De laatste twee zijn toegankelijk op www.biblegateway.org waar ook 
een groot aantal andere vertalingen in Engels, Duits, Frans en Spaans 
kunnen worden geraadpleegd.
Een concordantie van Hebreeuwse woorden met de betekenis volgens 
Strong’s is te vinden op www.biblehub.com/strongs.htm. 
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