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waarom deze serie?

1. sinds de 19e eeuw wordt mainstream geleerd dat 
de Bijbel een 'platte aarde' zou leren. 

De Israëlieten stelden zich ook voor 
dat de aarde een schijf was die op 
het water dreef met een gewelfd 
uitspansel erboven dat de aarde van 
de hemel scheidde. De lucht was een 
stevige koepel met daarin de zon, de 
maan, de planeten en de sterren.



waarom deze serie?

1. sinds de 19e eeuw wordt mainstream geleerd dat 
de Bijbel een 'platte aarde' zou leren.
▪ niet in het minst ook ingegeven door theologen. 

En dit is ook precies de voorstelling die 
men in Bijbelse tijden had en die algemeen 
bestond, tot ver in de middeleeuwen. 
Eigenlijk pas in de zestiende eeuw is daar 
een einde aan gekomen. De aarde als een 
grote platte schijf. Er waren enkele 
ouderen die vermoedden dat de aarde 
rond was en dat was in de zestiende eeuw 
natuurlijk ook al zo  maar toch… de aarde 
als een grote schijf met daarboven een 
halve bol dat is dan het firmament.

Prof.dr. 
W.J. Ouweneel
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2. met name in de laatste decennia is een 
creationistische beweging ontstaan die het idee van 
'de platte aarde' promoot. Overwegingen:

▪ als de Bijbel 'een platte aarde' leert (zoals 
theologen beweren) dan moet dus zo zijn...;

▪ een platte aarde bevestigt de alledaagse observatie 
(horizon, waterpas, bewegende hemellichamen, 
stilstaande aarde);

▪ wantrouwen van 'gevestigde autoriteiten' als 'de 
wetenschap' (evolutionisme);

▪ bevindingen van de NASA* zouden berusten op 
Hollywood-bedrog (Walt Dysney stond aan de 
wieg van de NASA...). 

'NASJA'; Str. 5377 = Hebr: bedriegen, misleiden... 



waarom deze serie?

3. ontdekken of er een 'Bijbels wereldbeeld' bestaat 
en zo ja, hoe deze eruit ziet.

▪ voorop staat: wat zegt de Schrift over hemel en 
aarde?
• hoe verhouden "de hemelen en aarde" zich?
• is er een vast punt? Zo ja, waar?
• wat is "de aarde"?
• wat is er "onder de aarde"?  
• wat zijn "de hemelen"?
• wat is er "boven de hemelen"? 
• en ten slotte: hoe verhoudt de Bijbelse 

voorstelling zich tot gangbare kennis hierover?





Genesis 1

9 En God zeide: dat de wateren 
van onder de hemelen 
in één plaats samenvloeien, 
en dat het droge verschijne! 
En het was alzo.



Genesis 1

10 En God noemde het droge 'aarde', 
en de samenvloeing van wateren 
noemde Hij zee. 
En God zag, dat het goed was.

of: land >





Het Hebreeuwse woord voor "de aarde" is 
HA'ARETHS

▪ komt ruim 2500x voor de (Hebreeuwse) Bijbel;
▪ wordt vertaald met (NBG51)

• vooral: het land
• maar ook zeer vaak: de aarde
• en verder met:

o de grond
o het veld
o het aardrijk
o de landstreek
o de streek



Het Griekse woord voor "aarde" is GÉ

▪ komt ongeveer 250x voor de (Griekse) Bijbel;
▪ wordt vertaald met (NBG51)

• vooral: aarde
• maar ook zeer vaak: land
• en verder met:

o grond
o streek 
o oever





Genesis 6

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed 
over de aarde, om alle vlees 
waarin geest van leven is, 
van onder de hemel te verderven; 
al wat op de aarde is, zal de geest geven.

lett. in het land



Psalm 103

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, 
is Zijn goedertierenheid 
geweldig over degenen, die Hem vrezen.





Deuteronomium 28

64 En JAHWEH zal u verstrooien 
onder alle volken, 
van [het ene] einde der aarde
tot aan [het andere] einde der aarde; 

"einde van de aarde":
▪ = waar het land ophoudt
▪ = waar de zee begint
▪ = de kuststrook



Psalm 22

27 Gedenken en terugkeren tot JAHWEH 
zullen alle einden van [de] aarde...



Psalm 2

8 Vraag van Mij 
en Ik geef U natiën tot uw lotbezit, 
de einden van de aarde tot uw bezitting.



Psalm 65

5 ... o Vertrouwen van alle einden der aarde, 
en der verre gelegenen aan zee!



Psalm 72

8 Hij zal heersen van zee tot zee
en vanaf de rivier tot aan de einden der aarde.



Jesaja 40

28 Weet u het niet of hoort u het niet? 
Een aeonische God is JAHWEH, 
Schepper van [de] einden van de aarde. 
Hij bezwijmt niet en wordt niet moe 
en zijn verstand is zonder peil.



Jesaja 41

5 De kustlanden zagen het 
en werden bevreesd; 
de einden der aarde sidderden, 
zij naderden en kwamen nabij;



Jesaja 42

10 Zingt JAHWEH een nieuw lied, 
Zijn lof van het einde der aarde; 
u, die de zee bevaart, en al wat daarin is, 
u kustlanden en hun inwoners.

SV: eilanden



Jesaja 49

6 En Hij zei tot mij: 
het is te gering dat u Mij tot een dienaar zou zijn 
om de stammen van Jakob op richten 
en de bewaarden van Israël te doen terugkeren. 
Ik stel u tot een licht voor natiën 
opdat mijn redding zal zijn 
tot aan de einde der aarde.

aangehaald door Paulus in Hand.13:47



Zacharia 9

10 ... En Hij zal vrede spreken tot de natiën 
en zijn heerschappij zal zijn 
van zee tot zee
en vanaf de rivier 
tot aan de einden der aarde.





Jesaja 40

22 Hij, die zit boven de cirkel van de aarde
en de inwoners van haar 
zijn als kleine treksprinkhanen. 
Hij die als dun gaas de hemelen uitstrekt 
en als een tent uitspant om te bewonen.

= de horizon = gezichtseinder
▪ etym. > gr. horos = grens





Openbaring 20

8 en hij (=satan) zal uitgaan 
om de natiën te verleiden, 
die in de vier hoeken van de aarde zijn...

de vier hoeken 
= de vier windhoeken >



Openbaring 7

1 Daarna nam ik vier boodschappers waar, 
staande op de vier hoeken van de aarde, 
die de vier winden van de aarde vasthouden...

de vier hoeken = de vier windhoeken





Job 38

4 Waar was u, toen Ik [de] aarde grondvestte? 
Vertel het, indien u inzicht hebt!

of: land fundeerde
▪ fundament > Lat. fundus = grond



Psalm 102

26 U hebt vroeger de aarde gegrondvest, 
en de hemel is het werk uwer handen;



Spreuken 8

29 Toen Hij der zee haar perk zette, 
opdat de wateren 
Zijn bevel niet zouden overtreden; 
toen Hij de grondvesten der aarde stelde; 



Jesaja 51

16 En Ik leg Mijn woorden in uw mond, 
en bedek u onder de schaduw van Mijn hand; 
om den hemelen te planten, 
en om de aarde te grondvesten, 
en om te zeggen tot Sion: u bent Mijn volk.





Job 9

6 Hij doet [de] aarde van haar plaats 
wankelen, zodat haar zuilen schudden.



Psalm 114

7 Beef, gij aarde! 
voor het aangezicht van JAHWEH, 
voor het aangezicht van de God van Jakob;



Jeremia 10

10 Maar JAHWEH God is waarachtig, 
Hij is de levende God, 
en een aeonische Koning; 
van Zijn toorn beeft de aarde, 
en de natiën kunnen 
Zijn verontwaardiging niet verdragen.



Matteüs 27

51 En let op, het gordijn van de tempel 
werd in tweeën gespleten 
van boven naar beneden 
en de aarde beefde
en de rotsen werden gespleten,

of: het land





de Bijbel kent geen 'planeet die aarde heet'...
▪ de aarde/het land is geen hemellichaam

• de aarde bevindt zich onder de hemel(en) en 
niet in de hemel(en);

• de aarde dwaalt ook niet, maar staat vast
• planeet > Gr. planan = dwalen

planeet = dwaalster


