


In den beginne...

Tot op heden is de discussie nog steeds gaande of de wereld ca. 6000 jaren
geleden in zeven dagen is geschapen, of dat deze miljarden jaren geleden is
ontstaan en is geëvolueerd.

Voor veel Christenen is dat een groot probleem.

Met deze brochure hoop ik daar duidelijkheid in te brengen.

Laat ik hier duidelijk over zijn. Voor mij geeft hier alleen de Bijbel
(Statenvertaling; SV) een helder antwoord op.

Voor de nauwkeurigheid worden de tijdsduur voor de omloop van de zon en de
maan nauwkeurig berekend. Deze staan bij benadering op internet en zijn uit
andere bronnen ook te vinden.

Het antwoord zal u zeker verrassen.
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De verborgen oude wereld en zijn tijdsduur in de Bijbel

In Genesis 1 : 1 staat te lezen:

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Een hemel en de aarde. Er staat niet bij hoe groot, in welke vorm en wanneer dit
plaatsvond. Er staat ook niet dat deze "woest en ledig" was bij de schepping. In dit
verband wil ik Jesaja 45 : 18 aanhalen:

“Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God,
Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze
bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, (maar)
heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE,
en niemand meer.”

Het is duidelijk dat deze aarde niet "woest en ledig"was.

In Genesis 1 : 2 staat te lezen:

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en
de Geest Gods zweefde op de wateren.

Kennelijk heeft er in de periode tussen Genesis 1 : 1 en 1 : 2 een en ander
plaatsgevonden. Gemakshalve noem ik die periode "De oude wereld".

In 2 Petrus 3 : 5, 6 staat:

Want willens is dit hun onbekend, dat door hetWoord Gods de
hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in
het water bestaande;
Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed
bedekt zijnde, vergaan is.

Met de zondvloed in de periode van Noach is de wereld niet vergaan, immers
Noach, zijn familie en de dieren werden behouden. Graag verwijs ik naar:

De maat van de EL en de HEMEL DER HEMELEN in de Bijbel, pagina 7 afb. 3 en 4.

Na deze "oude wereld", die door water is vergaan, heeft de (her)schepping van de
7 dagen plaatsgevonden.

Te weten: Genesis 1 : 3-31 en Genesis 2 : 1-3.



Genesis 1:3

Schepping - 7 dagen Nieuwe Hemel en Aarde

Grootte aarde (R = 26.304.000 EL) Naar "ruststand" aarde - Genesis 1:2 Huidige hemel en aarde

Genesis 1:1 Genesis 1:2

Fig. 1

Schematische voorstelling

(niet op schaal)
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Schepping van God

Oude wereld Heilsgeschiedenis G T

372 cycli van 19 jr. = 7068 jr.

1000 Zjr.

Hierna zal ik verder ingaan op de tijdsduur van "de oude wereld", maar nu eerst
over de totale duur van de heilsgeschiedenis (G T). Dit is periode van de eerste
dag t/m "een kleinen tijd" van satan. (Openbaring 20 : 3)

Periode heilsgeschiedenis: G T (Goddelijke Tijdslijn)

Duur heilsgeschiedenis: 372 cycli van 19 (Joodse jaren) = 7068 Jj

7068 Jj = 372 x 235 maanmaanden = 87.420 maanmaanden

Ook: 3 dagen + 7068 zonnejaren + 1 maanmaand

De totale tijdsduur van G T (heilsgeschiedenis) is opgebouwd uit 372 (eed) cycli van
19 jaar waar de Joodse kalender van afgeleid is. M.a.w. 372 X 19 = 7068 Joodse
jaren. Maar dus ook 372 X 235 = 87.420 (maan)maanden.

Ook is deze tijdsduur uit te drukken in Zonnejaren: 3 d. + 7068 Zj. + 1 maand.
De tijdsduur van een Zonnejaar is zeer nauwkeurig te bepalen, (bron: internet):

365 dagen 365
5 uur 0,208 333 333 333 333
48 minuten 0,033 333 333 333 333
45,34928 seconden * 0,000 524 875 925 926

Totaal 1 Zonnejaar = 365,242 191 542 592 593 dagen

* Op internet
circuleren diverse
getallen achter de

komma; deze is
berekend d.m.v.
"fine tuning".



TOTAAL duur zonnejaar:

365,242 191 542 599 567 dagen

(i.v.m. afronding van de secondentijd)

De tijdsduur van de synodische maand varieert tussen 29,18 tot 29,93 dagen
(gemiddeld 29,53059 dagen; bron: internet).

Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen wij de exacte tijdsduur
berekenen van een synodische maand van de G T, namelijk:

G T = 87.420 m en G T = 3 d. + 7068 Zj. + 1 m dus:

87.420 m = 3 + 7068 X 365,242 191 542 599 567 + 1 m

87.419 m = 2.581.534,809 823 082 308 973

1 maanmaand = 29,530 591 860 157 329 dagen

Ook hebben wij nu de exacte tijdsduur van de G T (heilsgeschiedenis) namelijk:

2.581.534,809 823 082 308 973 + 29,530 591 860 157 329
= 2.581.564,340 414 942 466 302 dagen

Dit alles voor de nauwkeurigheid, t.b.v. de computerberekening.

Tijdsduur van de oude wereld plus Heilsgeschiedenis

In Genesis 1 : 14 staat:

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om
scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij
zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren.

De schepping van de zon en de maan vond plaats op de 4e dag.

Hierbij laat God zien dat wij met dagen en jaren kunnen rekenen zonder dat er
een zon en maan bestond, namelijk aan de tijdsduur van de 3 dagen van deze
schepping.

Voor deze 3 dagen vond de tijdmeting kennelijk op een andere wijze plaats, maar
de tijdsduur was gelijk.



"In den beginne" is het beginpunt geweest van waar er gerekend kan worden met
de tijdsduur van de omloop van de zon en de maan. Als wij dit beginpunt kunnen
bepalen, hebben wij ook de ouderdom van de aarde.

Om dit te kunnen bepalen komen we nog even terug op de heilsgeschiedenis
(G T). De tijdsduur in Joodse jaren is 7068.

In Zonnejaren is dat eveneens 7068, maar dan plus 3 dagen en 1 maand.

De vraag is nu: Kunnen wij vanaf "den beginne" de tijdsduur vinden voor de oude
wereld, samenmet de heilsgeschiedenis?

Deze tijdsduur in G T’s moet in een heel getal uitgedrukt worden. En wel zodanig
dat we voor deze zelfde periode eveneens een heel getal hebben voor het aantal
Zonnejaren.

Opmerking: Een Joods jaar duurt iets langer dan een Zonnejaar. Zo
kunnen we dan de hele schepping uitdrukken in Joodse jaren, maar
ook in Zonnejaren.

Voor de berekening hebben we het aantal G T’s genomen liggend tussen 1 en
1.000.000. Dus tot een tijdsduur van ruim 7miljard jaar.

Van uitkomsten van de computerberekening is een selectie genomen van de
getallen die zo dicht mogelijk bij een heel getal uitkwamen.

Het nauwkeurigste resultaat is: 640.459 voor het aantal G T’s plus 57.043 Zj.

De tijdsduur voor de oude wereld, samenmet de heilsgeschiedenis, is dan:

640.459 X 7068 plus 57.043 Zj. = 4.526.821.255 Zj.

De "OudeWereld" heeft 4.526.814.187 Jj. geduurd (van Genesis 1 : 1 tot 1 : 2).

Opmerking: de ouderdom van de aarde in 2021 is bekend, maar
wordt i.v.m. toekomstige gebeurtenissen niet vermeld.

God heeft de wereld "in den beginne" geschapen:
ca. 4,527 miljard jaren geleden.

VolgensWikipedia hebben wetenschappers consensus over de ouderdom van de
aarde van 4,5 tot 4,6 miljard jaar. Zij missen echter wel de vorm en de herkomst
van de aarde, namelijk door de schepping van God.



Onderwerpen op de website:

Creation-schepping.info

Goddelijke Tijdslijn

De maat van de EL en de HEMEL DER HEMELEN in de Bijbel

In den beginne...

Het nieuwe Jeruzalem


