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Schepping
God maakte de wereld zeer goed.
Genesis 1:31

De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij woonden in de
hof van Eden, het paradijs. Die hof onderhielden zij.
In de hof waren allerlei vruchtbomen. Alle vruchten waren
even lekker. De mens mocht van God zoveel eten als hij wil.

Er was niets wat slecht was. De dood was er niet. Er was
geen verdriet, geen ziekte en geen pijn. Alles was in
harmonie met elkaar. Harmonie tussen de dieren onderling.
De mens had ook een volmaakte verhouding met God en
Zijn schepping.
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Vrije wil
God gaf De mens iets heel unieks.
De mens kreeg een vrije wil, zodat hij vrijwillig zelf zijn
keuzes kon maken.
Zonder vrije wil zou er geen echte liefde zijn.
Want alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt kan
ware liefde zijn.
De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn
als er geen andere keuzemogelijkheid is.

God heeft de mens geschapen om Hem lief te hebben.
Van alle bomen in de hof mag de mens eten, behalve van
één boom in het midden van de hof.
Het is de boom van de kennis van goed en kwaad.
Eten van de verboden vrucht betekent dat de mens sterft.
God heeft hem daarvoor gewaarschuwd.
Als Adam God liefheeft, dan vertrouwt en gehoorzaamt hij
Hem. Zal de mens God (uit liefde) gehoorzamen?
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Zondeval
Eva ziet een slang. De duivel maakt gebruik van de slang.
Via de slang spreekt de duivel tot Eva.
De duivel verleid Eva te eten van de boom van kennis van goed en kwaad.
De boom is een lust voor het oog. Ze ziet dat de vruchten erg goed zijn.
Eva eet ervan en laat Adam hier ook van eten.
Dit heeft natuurlijk grote gevolgen.
De relatie met God is nu stuk.
Er is scheiding gekomen.
Dat merken ze direct. Ze zien in dat ze naakt zijn en schamen zich voor
elkaar. Ze bedekken zich met bladeren. Ze horen Gods stem en ze
verstoppen zich in het struikgewas. Adam en Eva kunnen God niet meer
onder ogen komen. Ze durven Hem niet meer te ontmoeten, terwijl de
verhouding eerder nog zo goed was.

MENS

GOD

De mens kent nu inderdaad ook het kwaad. Het ergste kwaad is dat de mens
God niet meer wil kennen. Daarnaast is er ook de dood, de rouw en het
verdriet in de wereld gekomen. En alles wat je nog meer aan ellende kunt
bedenken. Je komt het elke dag tegen. Het kwaad zit sindsdien in ons hart.
De mens is gevallen uit de hoge positie van rechtvaardigheid in het ongeluk.
Vanaf nu is hij geneigd om God en zijn naaste te haten. Dat is de zondeval.
De mens beantwoordt niet meer aan het doel waarvoor hij gemaakt werd:
God liefhebben en eren.
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Scheiding
Doordat Adam en Eva ongehoorzaam waren, ontstond er een
scheiding tussen de mens & God.
De zonde staat er tussen in.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde
de dood en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze
allemaal zondaars zijn. (Romeinen 5:12)
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MENS

GOD

De mensen konden sinds dien niet meer dicht bij God leven.
God vind dit heel erg.

Op allerlei manieren hebben mensen geprobeerd zelf die grote
afstand te overbruggen om zo de relatie met God te herstellen. We
proberen religieus en goed te leven en hebben onze eigen ideeën
waarom God met ons tevreden zal zijn.
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Jij
IEDER MENS HEEFT WEL EENS GEZONDIGD, OOK JIJ!
• Ook jij hebt wel eens gelogen over iets.
• Misschien heb jij ook wel eens iets gestolen?
(Een snoepje bijvoorbeeld?!)
• Gevloekt wanneer je boos was?
• Nog eens een keer omgekeken naar die knappe man/vrouw?
Je denkt nu vast, ja maar....
• Een leugentje om bestwil, mijn buurman heeft zijn vrouw jaren bedrogen!
• Ja een snoepje, maar dat is toch niet zo erg?
• Vloeken doen we allemaal wel eens toch? Sommige mensen schelden met
ziektes!
• Ja, nou daar zie ik niet veel verkeerds in?

Je liegt tegen je partner

STEL:
Consequentie

Ruzie

Je liegt tegen de rechter

Consequentie

Boete

Je liegt tegen God

Consequentie

Dood

Het is dezelfde zonde, alleen de autoriteit is anders

Het gaat dus niet om wat wij vinden, het gaat om de norm van God,
jouw Maker.
Hij is zo heilig, dat zelfs een klein leugentje of een onaardige
gedachte al maakt dat we schuldig staan voor Hem (Markus 7:21-23).
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Redding
Wij verdienen dus eigenlijk de dood!

God zegt hierover in de Bijbel:
“Iedereen die zondigt, komt in opstand tegen God. Want zondigen is hetzelfde als
tegen God in opstand komen”. (1 Johannes 3:4)
“Niemand heeft een excuus voor zijn slechte gedrag. Iedereen is schuldig tegenover
God”. (Romeinen 3:19)
“Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood”. (Romeinen 6:23)
Dat zijn heftige uitspraken. Het klinkt alsof niemand dan ooit bij God kan komen.
Als God zo denkt, is er dan nog een oplossing?
Kunnen wij nog wel gered worden?

Het antwoord is JA!
God bedacht een plan!
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Jezus
God bedacht een geweldig plan!
De oplossing die God biedt, is een Persoon:
Zijn Zoon Jezus Christus.
Hij is de Enige die deze scheiding kan herstellen
en Hij heeft dat ook gedaan!

Jezus hersteld de scheiding die was ontstaan door
de zonden,
Hij deed dit door aan het kruis te sterven.
Hiermee nam Hij alle zonde van de mensen op zich.
Dus ook die van jouw!
Ook stond Jezus na 3 dagen op uit de dood, Jezus
overwon hiermee de dood!
Nu kunnen wij het eeuwige leven krijgen, met Hem!
Dit noemen we genade.
Je verdient straf, maar wordt
vrijgesproken.
Is dat niet geweldig?
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Wie is Jezus?
Jezus werd geboren uit een Maagd, Maria is haar naam.
Een engel kwam Maria vertellen dat zij een zoon van God zou baren.
Jezus zou Hij gaan heten.
Maria wist niet wat haar overkwam, het gebeurde echt!
Als volwassen man van rond de dertig liet Jezus zien hoe groot God is en
hoe geweldig veel God van mensen houdt. En dus ook van jou!
Hij deed wonderen en vertelde over God, Zijn Vader.
Jezus vertelde over Gods liefde voor mensen,
Hij vertelde hoe Hij verlangt naar een open relatie met hen en met jou.
De mensen konden die goedheid van God niet verdragen.
Ze wilden dat Jezus zou sterven.
Hij werd gemarteld en ze hingen Hem aan een kruis.
Jezus wist al dat hij zou gaan sterven, maar wist ook dat het de enigste
oplossing was.
Jezus deed dit vrijwillig, omdat Hij, terwijl Hij nooit iets verkeerds gedaan
had, jouw straf wilde dragen.
Hij stierf uit liefde voor de mensen.
Met het sterven én de opstanding van Jezus is de prijs voor de zonden
betaald.
Ook voor jouw zonden, als je Zijn offer wilt accepteren. God kijkt dan naar
jou en ziet een volmaakte mens, omdat Jezus jouw straf betaalde met Zijn
eigen leven!
Alleen Jezus kon de grote afstand tussen ons en God overbruggen en Hij
wil je brengen bij het hart van God, zijn Vader.
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Wat zegt de bijbel?
WAT ZEGT DE BIJBEL OVER REDDING DOOR JEZUS?
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het
eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 6:23
Ze antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en
uw huisgenoten.'
Handelingen 16:31
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Lucas 19:10

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar
te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.
Johannes 3:17

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16
GOD WILT DAT NIEMAND VERLOREN GAAT!
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen
menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen
tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
2 Petrus 3:9
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Samenvatting
M
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God maakte de wereld zeer
goed

Adam & Eva kozen
ervoor om naar de
duivel te luisteren en
aten van de boom van
Kennis van goed en
kwaad

God bedacht een plan om
deze scheiding te herstellen

God stuurde zijn zoon naar de
wereld, Hij werd gekruizigd en
heeft hiermee de weg naar
God vrijgemaakt!
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Er ontstond een scheiding
tussen God en de mensen

Door geloof in Jezus,
worden je zonden
vergeven & ontvang
je het EEUWIGE
leven!

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'
Johannes 14:6
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