Algemene Bijbelstudie
Seizoen 2017-2018
BASIS THEOLOGIE: DE MENS
Inleiding
Op de 9 Algemene Bijbelstudieavonden (van oktober tot en met juni) zullen naar
plan de volgende Basis Theologie onderwerpen aan bod komen:
• De Doctrine van Gods Woord
• De Doctrine van God
• De Doctrine van de Mens
Zo mogelijk bereiden we de avonden uit met dit onderwijs in het seizoen 20182019. Zo mogelijk komt dan ook aan bod:
• De Doctrine van Christus en de Heilige Geest
• De Doctrine van Verlossing
• De Doctrine van de Gemeente (de Kerk)
• De Doctrine van de Toekomst

De Doctrine van de Mens1
A… De schepping van de mens: Waarom schiep God ons?
1) Waarom was de mens geschapen?
a. God had het niet nodig om de mens te scheppen, toch schiep Hij ons
voor Zijn eigen glorie
i. God is onafhankelijk (zie het studie-deel over God), toch koos
Hij ervoor de mens voor Zijn eigen heerlijkheid te scheppen
ii. Jes.43:7; Ef.1:11-12 en ook 1Cor.10:31
iii. Dit betekent dat we als mens en mensheid voor God Zelf
belangrijk zijn: Indien we werkelijk van belangrijk als
geschapen tot Gods glorie, dan welke groter belang of doel
kan er in ons leven zijn?
b. Wat is ons doel in het leven?
i. Het doel is, om Hem te verheerlijken,
ii. Om Hem te behagen,
iii. En met en voor Hem te leven; vgl.Joh.10:10b; Ps.16:11; 27:4;
73:25-26
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Dit thema in deze serie geeft een aantal belangrijkste feiten aan en moet niet opgevat worden als
het enige wat over de Mens vanuit de Bijbel gezegd en onderwezen kan worden.
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iv. De normale levenshouding voor een christen in het dagelijks
leven is zich te verheugen in de Heer en in de ‘lessen’ die Hij
ons leert (omstandigheden), Rom.5:2-3; Fil.4:4; 1Thess.5:1618; Jak.1:2; 1Petr.1:6, 8; e.a.
v. Openb.4:11; Rom.11:36
2) De mens als geschapen naar Gods beeld
a. De betekenis van “naar Gods beeld”
i. Mogelijke definitie zou zijn: Het feit dat de mens naar Gods
beeld geschapen is betekent dat de mens als God is en God
vertegenwoordigd
ii. Gen.1:26. Zowel het Hebreeuwse woord ‘beeld’ en ‘gelijke’
verwijst naar iets dat een gelijkenis vertoond, niet dat het
identiek is aan het ‘origineel’. Het woord “beeld” betekent
ook verwijzing of iets dat iets anders vertegenwoordigd.
b. De zondeval: Gods beeld is vervormd maar niet verloren gegaan
i. De vraag is, of na de zondeval de mens nog wel Gods beeld
droeg.
ii. Blijkbaar wel, zie Gen.9:6 en Jak.3:9
c. Verlossing (Eng. Redemption) in Christus: Een proces van herstel van
Gods beeld in ons
i. Col.3:10
ii. Wanneer we door de verlossing in Christus meer en meer
besef krijgen van God, Zijn woord, Zijn schepping en wereld,
dan zijn we in een proces van gaan denken en willen en
handelen zoals God. Vgl. 2Cor.3:18
iii. God is in Zijn kinderen bezig om hen te vormen naar Zijn
Zoon, Rom.8:29; 2Cor.4:4
d. De wederkomst van Christus: Volledig herstel van Gods beeld in de
mens
i. De grote belofte van het Nieuwe Testament is dat zoals we
gelijk zijn in het vlees aan Adam die gezondigd heeft, we
gelijk zullen zijn aan de tweede Adam, Jezus Christus, in elk
opzicht; 1Cor.15:49; Col.4:4
ii. De vervulling en volkomen realisatie van Rom.8:29
e. Specifieke aspecten van Gods beeld in de Mens
i. Moreel aspecten
1. We zijn door God geschapen en aan Hem moreel
verantwoording verschuldigd voor wat we doen en
laten
2. We hebben een besef van goed en kwaad, en een
geweten; daarmee zijn we anders dan dieren (de
verwerping van de Evolutie-theorie)
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3. Wanneer we goed doen en heilig leven, laten we iets
van Gods beeld zien. Indien we zondigen en
egocentrisch zijn, breken we dat beeld van God af.
(mensen kunnen kwaad over God spreken wegens
ons eigen gedrag, vgl.Rom.2:22-24)
ii. Geestelijke aspecten2
1. We hebben als mens niet alleen een lichaam, maar
ook een ziel met gevoelens en een geest om ons
bewust te zijn van geestelijke realiteiten.
2. Als geestelijke wezens kunnen we contact hebben en
relatie hebben met de geestelijke wereld: we kunnen
God aanbidden, met Hem spreken. Idem. kunnen we
wanneer we niet naar Gods wil leven, beïnvloed
worden door geestelijke boze machten.
3. De mens als geestelijke wezen naar Gods beeld is
eeuwig. Na de dood zullen we verder leven of in de
hemel (en de nieuwe aarde, Openb.22) of in de hel.
(Er is geen enkel Bijbelse onderbouwing dat er na de
dood ‘een eeuwig niets’ is.)
iii. Mentale aspecten
1. We hebben de bekwaamheid om na te denken, te
analyseren, plannen te maken en die dan al of niet uit
te voeren. Er is geen overeenkomst met hoe dieren
denken. Er is geen aanwijzing dat we als mens
gecodeerd zijn om bepaalde dingen te doen of
zeggen (de mens is geen computer).
2. We hebben als mens een besef van tijd en ruimte.
Inclusief herinnering en toekomst verwachting.
(Dieren hebben dit niet.)
iv. Relationele aspecten
1. Als mens hebben we behoefte aan relatie,
vriendschap, collegialiteit, zorg en liefde en aandacht.
Ook al hebben dieren dit in veel gevallen ook, als
mens hebben we toewijding en zorg en communicatie
die veel hoger gaat dan dieren.
2. Voorbeelden: het huwelijk als beeld tussen de Drieeenheid en Christus en de Gemeente. De zorg die we
voor elkaar hebben in de maatschappij.
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Wegens ruimte en tijd is het materiaal over De Essentiële Natuur van de Mens – ziel en geest van
Grudem hfdst.23 niet in deze Algemene Bijbelstudie opgenomen.
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3) Zonde – wat is het? En waar komt het vandaan…?
a. De definitie van zonde
i. De geschiedenis van de mensheid laat zien hoe de mensheid
in het algemeen en de mens als individu in het bijzonder leeft
in een staat van zonde en daarmee van rebellie tegen God en
Zijn Plan.
ii. Zonde kunnen we als volgt definiëren: Zonde is elk falen om
te leven en te handelen conform de morele wet van God in
handelen, houding en natuur (karakter).
iii. De Tien Geboden geeft al aan dat er dingen zijn die we niet
moeten doen maar die wel zo ‘menselijk’ zijn, bijv. Gij zult
niet begeren… in Ex.20:17.
iv. Ook Jezus in de Bergrede (Matt.5-7) spreekt over zondige
houding en daden, zoals bijv. boosheid, Matt.5:22, of
begeren, Matt.5:28.
v. Deze zonde werkt tegen en staan tegenover de verlangens
van de Heilige Geest wat Hij wil dat we doen, Gal.5:20.
vi. Zonde is alles wat het grote gebod tegengaat, lees
Marc.12:30
b. De oorsprong van zonde (1)
i. Ten eerste moeten we vanuit Bijbels oogpunt erkennen dat
God niet de schuld is van zonde en het bestaan ervan
1. Deut.32:4
2. Gen.18:25
3. Job 34:10
4. Jak.1:13
ii. Het waren engelen die zondigen, de mens en zijn
nakomelingen die zondigen – en dat als keuze deden (niet
per se gedwongen) – en God niet.
iii. Aan de andere kant is het vanuit Bijbels oogpunt ook
verkeerd – dus theologisch onjuist – om te zeggen dat er een
Zondige Macht in het universum is, dat de zonde op aarde
bracht. Deze leer, het Dualisme, als een (eeuwige) strijd
tussen Goed (God) en Kwaad (een andere ‘godheid’ die
zonde heeft ‘geschapen) is niet Bijbels. Want er is maar één
God (die het vorige gedeelte over God)
iv. We moeten vanuit de Bijbel erkennen dat alles doet naar Zijn
wil, Ef.1:11
c. De oorsprong van de zonde (2)
i. Zonde begon in de hemel met de opstand en rebellie van
Lucifer die als cherub Gods plaats wilde innemen. Deze
zonde had tot gevolg dat God hem op aarde als satan, de
slang, neerwierp, waar hij de mens wilde verleiden en
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misleiden tot opstand tegen Gods orde en plan. En hij doet
dat tot de dag van vandaag.3
ii. De zonde van de mens begon met Adam en Eva in het
paradijs, de Hof van Eden, Gen.3:1-19.
Het eten van de Boom van Kennis van goed en kwaad is op
veel manieren typerend voor zonde in het algemeen:
1. Zonde staat aan de basis voor kennis, want het gaf
een ander antwoord op de vraag “Wat is waar?!” God
zei: je zal sterven; de slang zei: je zal niet sterven. Eva
koos ervoor om Gods op Zijn Woord niet te geloven
en het te betwijfelen.
2. Zonde staat aan de basis van morele normen en
waarden, want het gaf een ander antwoord op de
vraag “Wat is goed?!” God zei je mag er niet van eten;
de slang zei: je zal worden als God. Eva koos om haar
eigen afwegingen te maken voor wat goed of kwaad
voor haar was, in tegenstelling tot het accepteren dat
God bepaald wat goed en kwaad is en dat als zodanig
te accepteren en na te leven; Gen.3:6
3. Zonde gaf een ander antwoord op de vraag “Wie ben
ik?!” Het juiste antwoord was en is, dat zij geschapen
waren naar Gods beeld, afhankelijk van Hem en altijd
onderworpen aan Hem als hun God, Schepper en
Heer. Maar door de zonde werden zij misleid en
verleid door de verzoeking van het “als God zijn”
(Gen.3:5), en dus daardoor een poging deden om
henzelf in Gods plaatst te stellen.
NB. Hier zien we het belang om de geschiedenis in de
Bijbel, dus ook in Genesis, letterlijk te nemen, en de
NT-schrijvers doen dat: Zonde kwam in de wereld
door één mens, Rom.5:12. Vgl. ook Rom.5:16;
2Cor.11:3.
4. Tot slot, moeten we opmerken dat alle zonde
uitermate irrationeel is.
a. Het haalde voor Satan niets uit om tegen God
in opstand te komen en te proberen God te
verstoten van Zijn troon om die plaats in te
nemen…

3

De Doctrine over engelen, demonen en geestelijke schepselen wordt in deze Algemene
Bijbelstudieavonden niet behandeld.
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b. …ook voor Adam en Eva was er geen enkele
logica of gezond denken dat te grondslag lag
aan het willen worden als God en van Hem
afhankelijk te zijn.
c. Zonde is altijd het maken van ‘dwaze’ keuzes.
Vgl. de ‘dwaas’ in Spreuken, oa. 10:3; 12:15;
14:7, 16; 15:5; 18:2
d. De doctrine (leer) van de geërfde zonde4
i. Geërfde schuld: we zijn schuldig wegens Adams zonde
1. Rom.5:12(-21)
2. Alle mensen hebben gezondigd, betekent dat voor
God de mensheid gezondigd had toen Adam zondige;
Rom.5:13-14
3. Door de ongehoorzaamheid van één mens zijn allen
zondaren geworden, Rom.5:18-19.
4. “Dit is oneerlijk”, zeggen veel mensen en hoe kan God
op deze manier rechtvaardig zijn door zo te oordelen?
a. Een ieder die zegt dat dit oneerlijk is, zal zelf
moeten toegeven dat hij/zij dingen gedaan
heeft of nagelaten heeft die volgens God resp.
niet gedaan of gedaan hadden moeten
worden, en geeft daarmee aan dat er zonde in
het spel is. Voor deze ‘daden’ zullen
verantwoording moeten afleggen, Rom.2:6;
Col.3:25
b. Niemand die zo redeneert, durft te beweren
dat indien hij in Adams plaats had geleefd hij
nóóit zou zondigen…
c. Indien dit oneerlijk is, moeten we consequent
zijn en ook zeggen dat het niet eerlijk is dat we
door Christus worden vertegenwoordigd en
dat Hij onze zonde droeg en ons nu toegang
op basis van Zijn offer, dood en opstanding,
tot de Vader: Rom.5:12-21; esp.v.19.
ii. Geërfde corruptie en verval
1. Door de zondeval krijgen we als mens sinds Adam een
zondige natuur; Ef.2:3 en Ps.51:7

4

of: erfzonde, eerste, dat is oorspronkelijke, zonde.
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2. In onze natuur missen we alles wat geestelijk goed is
voor God.
a. Het is niet één dingetje, maar ons hele wezen.;
Rom.7:18; Tit.1:15; Jer.17:9; Ef.4:18
3. In onze daden zijn we volledig onbekwaam om
geestelijk goed voor God te zijn.
a. We kunnen vanuit onszelf God niet behagen,
Rom.8:8; Joh.15;5; Ef.2:1-2; Jes.64:6
e. Wat gebeurt er wanneer een christen zondigt?
i. Onze wettelijke staat voor God is onveranderd
1. We zijn nog steeds kinderen van God en gered door
Jezus op basis van Zijn genade
a. Rom.8:1; 6:23; 1Cor.15:3
ii. Onze ‘fellowship’ met God is verstoord en onze christelijk
leven is beschadigd
1. Wanneer we zondigen, stopt God niet om van ons te
houden, maar het ‘behaagd’ Hem niet!
a. Ook bij onze eigen kinderen: hun gedrag
maakt niet dat onze relatie stopt, we zijn nog
steeds vader of moeder; maar het gedrag
keuren we af…
b. De Heilige Geest bedroeven, Ef.4:30
c. God disciplineert ons, Hebr.12:6 als citaat van
Spr.3:11-12
d. God wil als Vader dat we steeds meer in
gedrag deel hebben aan Zijn heiligheid,
Hebr.12:9-10
e. Zie ook Openb.3:19
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