
BASISCURSUS deel 3 

 

Het probleem en het antwoord 
 
Vanavond deel 3 van de basiscursus. Vanavond over het grote probleem van de mens en deze 

wereld en Gods antwoord hierop. Het besef van het probleem is het begin van de oplossing. 

Iets wat de godsdiensten en de filosofie weten en wat zij proberen te definiëren en waar zij 

een antwoord proberen op te geven: de oorsprong van kwaad en lijden. 

 

Het probleem 

1. Gods bedoeling met de mens 

Een mens is bedoeld om met God te leven. Hij is geschapen naar het evenbeeld van God. 

Daarmee bedoeld de Bijbel echt dat een mens op God lijkt! In Genesis 1:26,27 staat dit 

uitgewerkt: “God zei:laten wij mensen maken die ons evenbeeld zij, die op ons lijken”. In 

Gen.5 :1 staat dan ook nog eens ”Toen  God Adam schiep,  de mens, maakte Hij hem zodat hij 

leek op God” . De mens lijkt dus op God. Wat bedoelt de Bijbel daarmee?  In Gen.5:3 staat 

dan “Toen Adam 130 was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die  zijn evenbeeld was”. 

Deze zoon leek op Adam. Zoals een kind lijkt op zijn vader zo leek Adam dus op God.  Adam 

voedde zijn kinderen op en zijn kind leerde van hem. Zijn kind was het  product van 

erfelijkheid en opvoeding van Adam, maar wel een apart individu. Zo was het ook voor ons 

bedoeld! Product te zijn van onze afstamming van God en opgevoed door God om te lijken op 

Hem. God besteedde veel tijd aan Adam. Elke avond kwam Hij met Adam om met hem te 

wandelen, te praten en de dag door te nemen. Lucas eindigt zijn geslachtsregister van Jezus 

dan ook met “..de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.”  Adam wordt  dus 

gezien als een zoon van God. 

 

2. De verstoring  
We lezen Genesis 3:8-17.Adams directe omgang met God werd verstoord door de zonde, het 

kwaad, de ongehoorzaamheid. De omgang met God was puur. Directe communicatie, open 

verhouding, samen wandelen zegt de Bijbel. Door de zondeval zie je dat relaties onzuiver 

worden, moeilijker lopen, dicht slaan, gebroken worden. Adam en Eva verbergen zich voor 

God. Op Gods vraag geeft Adam de schuld aan Eva en indirect aan God ( “de vrouw die U 

heeft gemaakt om mij terzijde te staan..” Gen.3:12). De verhouding tussen hem en God is 

verstoord, evenals de verhouding tussen hem en zijn vrouw! Dit blijkt ook uit vers 16. De 

verhouding man-vrouw is problematisch geworden, niet vanzelfsprekend goed meer. Totaal 

tegengesteld aan het grote Gebod: God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Ook 

Eva schuift de schuld af, en wel naar de slang. Er vindt dus ook een verstoring met de 

omgeving plaats. De heerserspositie van de mens als hoofd van de schepping is ook aangetast. 

Om de mens die de kroon was, komt de hele schepping onder een vloek (vers 17, vergelijk 

Rom.8: 18-22). De mens is geestelijk gescheiden van God, geestelijk dood! 

 

3. De totaliteit van de zonde 

De zonde vreet zich een weg in de mens. In Genesis 6:5 staat: “De HEER zag dat alle mensen 

op aarde slecht waren: alles wat zij uitdachten was steeds even slecht”. Door de zondvloed 

lijkt het kwaad uitgeroeid, maar er blijven enkele mensen over. Daarover zegt God in Genesis 

8:21 : “..Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens 

uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht”. De zonde scheidt de mens van God. Hij 

wil zijn eigen weg gaan en verliest God uit het oog. Wanneer hij godsdienstig is, dan gaat het 

vaak om zelfbedachte godsdienst godsdienst, iets waar Paulus op doelt in Col.2:23. Dat merk 



je tegenwoordig zo vaak! Iedereen wil zijn eigen godsdienst samenstellen. Niet wie God is, is 

de basis van geloof, maar wat we zelf vinden.   “Dit geloof ik wel en dat niet”. Verder is er 

veel goede werken godsdienst waar Paulus op wijst in Rom. 10:2 en 3. Hoor je ook vaak. 

“Ach, ik leef toch best goed, ik ben wel tevreden over mijzelf. En God moet niet kinderachtig 

doen over wat foutjes”.  

Maar door de zonde kwam de mens “..in lege denkbeelden. In hun geest heerst duisternis, ze 

zijn vervreemd van het leven met  God omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem 

gesloten hebben.” (Efeze 4:17 en 18). Vervreemd van het leven met God.. Vervreemd van 

God en vervreemd van elkaar. Denken dat ijdel, leeg is. Geestelijk dood, gescheiden van de 

Schepper wiens evenbeeld we mogen zijn, los van het doel waartoe we geschapen zijn.  

Paulus geeft in Efeze 2: 11 en 12 een omschrijving van de reële toestand van een mens buiten 

Christus Jezus: Niet verbonden met  Christus, geen deel aan het burgerschap van Israel en 

niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daar bij hoorden. U leefde in 

een wereld zonder hoop en zonder God.” De zonde wordt een heerschappij. Een mens, wij, 

merken dat wanneer wij er van af willen! Jezus noemt daarom iemand die zondigt een slaaf 

van de zonde. (Joh.8:34). Paulus zegt in Rom. 7: 21 “Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het 

kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.” Hij weet zich een 

krijgsgevangene van de zonde. Herkenbaar?! De boze heerst in de wereld. Ondanks het 

streven naar een rechtvaardige wereld blijft het oorlog, winstbejag, egoïsme, onderdrukking, 

uitplundering, moord en verkrachting. De wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is   

zegt Johannes in 1 Joh.5:19. De duivel heeft de macht juist door de zonde. Hij is de heerser 

over de wereld. Herkenbaar?! 

 

Het antwoord 

1. Verzoening 

Het antwoord ligt in de komst van Jezus! Hij bracht God dichtbij! Zijn leven, dood en 

opstanding brachten vernieuwing. Het eerste wat wij nodig hebben is dat de scheiding door de 

zondeschuld op ons weggedaan wordt, dat God bij ons kan komen. In Col.2 13,14 en 15 

schrijft Paulus: “U  was dood door uw zonden en uw onbesneden staat, maar God heeft u 

samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het 

document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door 

het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen 

openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.” 

Wij waren dood door onze overtredingen en werden levend door de vergeving, de 

kwijtschelding van de zonden! God kan weer bij ons en wij weer bij Hem. De verhouding 

zoals die bestond met Adam kan zich weer herstellen.  Deze vergeving berust op het bloed 

van Jezus die zich gaf voor ons (Efeze 1:7). De satan en de demonen verliezen hun macht 

over ons omdat ze ons niet meer kunnen aanklagen en niet meer recht op ons hebben.  

Onder het stukje “De Doorwerking” hebben wij  Efeze 2: 11 en 12 gelezen. Paulus gaat dan 

verder in vers 13, 18 en 19 “Maar nu bent u, die eens ver weg was,  in Christus Jezust, 

dichtbij gekomen door zijn bloed…. Want dankzij Hem  hebben wij allen door één Geest 

toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net 

als de heiligen,  en huisgenoten van God”.  

Jezus verzoende ons met God door zijn bloed, maar ook verzoende Hij ons met God in de zin 

dat Hij God en mens weer met elkaar in contact brengt. Hij bracht God en mens weer bij 

elkaar! God en mens die geen vijanden zijn maar verzoend door de dood van Zijn Zoon! 

Rom.5:10, 11 gaat hier op in. Paulus jubelt daar dat wij niet alleen verzoend zijn maar zelfs 

God prijzen! Er ontstaat een band van liefde tussen ons en God, vriendschap en verlangen om 

bij God te zijn. 



In velerlei omschrijvingen gaat de Bijbel hier op in. We zijn vrijgekocht, gekocht en betaald. 

We zijn gerechtvaardigd, verzoend, geheiligd, gereinigd, schoongewassen enzovoorts. 

De satan heeft geen recht meer omdat er vergeving was aan het kruis. Zo heeft Jezus de 

machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Dag satan… 

 

2. Van slaaf naar overwinnaar 

Omdat God weer bij ons kon komen, komt Hij in ons wonen. De Geest komt in ons en doet de 

aanwezigheid van Jezus in ons leven komen. We zijn uit God geboren, opnieuw geboren. 

Jezus woont in ons. We zijn daarom een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam is zo 

kostbaar voor God dat Hij dat uitkiest als zijn woning. De Geest stelt ons innerlijk in staat  het 

kwaad te overwinnen in een proces van heiliging. Dus niet ons eigen vermogen helpt om het 

kwaad te overwinnen, maar de Heilige Geest stelt ons in staat om te overwinnen. Kun je een 

zonde niet overwinnen? Geen probleem! Bid en zeg: “God, mijn Vader WIJ hebben een 

probleem. U hebt de macht om te overwinnen in mij!”En van binnen uit “vernieuwt Hij ons 

naar het beeld van zijn Schepper” staat in Col.3:10. God herstelt in ons Zijn beeld. Hij wil ons 

als Vader weer op Hem laten lijken! Wij groeien toe naar het beeld van Jezus, die het beeld 

van God is (Rom.8:29, 2 Cor.3:18) zodat wij weer, naar de eigenlijke bedoeling, God mogen 

vertegenwoordigen op aarde, zoals ook de bedoeling met Adam was. Dit is een proces, waarin 

wij telkens de keuzes waar ook Adam voor stond mogen maken, net als Jezus die de laatste 

Adam wordt genoemd. We komen zo weer te leven met God, in gemeenschap met God en 

automatisch ook met elkaar. We leren door de inwoning van de Geest van elkaar te houden en 

onderlinge moeilijkheden te overwinnen (1 Johannes 1:1-6). We moeten dit willen! Daarop 

gaan we volgende week door. 

 

3.  Herstel voor de hele schepping   
Jezus verzoende de kroon der schepping, de mens waar Hij zelf het volmaakte beeld van is, 

met God en daar mee ook weer alle dingen ( Col.1: 19 en 20). Zoals door de zonde van Adam 

de wereld onder de vloek kwam, zo wordt door de gehoorzaamheid van Jezus de schepping 

weer in harmonie gebracht. Daar wacht de schepping op en ziet ze naar uit! Bij het openbaar 

worden van ons als zonen Gods, als Jezus terug komt, wordt ook de schepping vernieuwd 

(Rom.8:18-22). 

 Zo is Gods antwoord in Zijn Zoon. 

 

 

 

 

Leesrooster: 

 

Woensdag  

Rom.3: 9-20 Paulus laat zien aan de hand van citaten uit het Oude testament dat allen in de 

macht van de zonde zijn, niemand uitgezonderd. 

Vragen:  

Wat is een gevolg van het kennen van de wet? 

Waarom zou Paulus het Oude Testament zo nadrukkelijk aanhalen? 

 

Donderdag 

Rom.5:1-10 De verlossing in Chistus 

Vragen: 

Welke vier omschrijvingen geeft Paulus van de mens waar Jezus voor stierf? 

Wat ziet Paulus als een voordeel van ellende? 



Waarom wordt onze hoop niet beschaamd? 

 

 

Vrijdag 

1 Johannes 5:1-5 De overwinning 

Vragen: 

Wat is een automatisch gevolg van het uit God geboren zijn? (vers 1). 

Waarom kunnen wij de wereld overwinnen? (vers 4) 

Waarom zou Johannes zeggen dat ons geloof overwint? (vers 4,5) 

 

Zaterdag  

Efeze 3: 14-21 

Waarom moeten wij krachtig gemaakt worden door de Geest? 

Wat kunnen wij samen met alle heiligen ontdekken? 

Wat is het gevolg als wij Christus samen kennen? 

 

Zondag 

2 Cor.5:16-21 

Wat is een gevolg daarvan dat wij één zijn met Christus volgens vers 17? 

Waardoor zijn wij met God verzoend volgens dit stukje? 

Kun je vers 21 met eigen woorden weergeven? 

 

Maandag 

Rom.8:31-39 

Waarom kan niemand ons aanklagen of veroordelen? 

Waaruit blijkt dat God voor ons is? 

Wat kan ons scheiden van de liefde van God? 

 


