WAT GING ER MIS?

Disciple 1 Les 2

Diesel
Op een dag moest ik ’s ochtends naar het vliegveld. Na een paar honderd meter viel de motor uit.
Heftig stotterend kwam de auto tot stilstand. Al snel bleek dat ik de geleende auto de vorige dag
had voorzien van diesel. Het was gewoon voor mij om diesel te tanken, omdat ik zelf een dieselauto
reed. De geleende auto reed niet op diesel, maar op benzine. Er ging dus iets goed mis.
De benzineauto was verder in goede staat, alleen de motor werkte niet goed op dieselbrandstof.
Wat is zonde?
In het paradijs, de hof van Eden, leefden Adam en Eva; mensen geschapen naar Gods evenbeeld.
God was in relatie met hen. Er was gerechtigheid, vrede en blijdschap. Echt een paradijs op aarde.
Adam en Eva mochten overal voor zorgen en van alle bomen eten. Er was echter één duidelijke
beperking: “Eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad, want als je dat doet zal je sterven.”
Gen 2:15-17

We kennen de afloop van het verhaal. Adam deed toch wat God had verboden, ondanks dat hij de
gevolgen kende. Zodra hij de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad at, gebeurde er
iets. Het is net als met de diesel in de benzineauto. De auto is er niet voor gemaakt om op diesel te
rijden, met name de motor niet. Er gaat dan iets mis! De motor werkt niet meer. De buitenkant blijft
in een prima staat, maar de binnenkant heeft een probleem.
Zo ging dat ook met de mensen, Adam en Eva, en daarna met al hun nakomelingen. Adam en Eva
gingen geestelijk dood. Hun lichaam en ziel waren nog precies zoals eerst, maar de geest stierf,
zoals God had gezegd. Adam en Eva hadden iets ontdekt, namelijk de macht van zonde. Tot dat
moment kenden zij alleen maar het goede, maar nu wisten zij ook de betekenis van het kwade.
De kern van zonde is dat je eigenlijk zelf beslist om tegen God in te gaan. Je kiest voor wat je zelf
denkt dat goed is en je wilt niet in afhankelijkheid leven van wat God voor je heeft. God is niet langer
je koning, maar jijzelf zit op de troon. Zoals we in het verhaal van Adam en Eva zien, helpt satan je
graag een handje om jou die keuze te laten maken.
Eerste gevolg van de zonde
Wat gaan we missen door zonde?
Rom 3:23

1

Het eerste wat er met Adam en Eva gebeurt, is dat zij zagen dat ze naakt waren. Daarvoor was dat
geen enkel probleem. Ze bedekten zich, omdat ze zich schaamden. Ze verstopten zich voor God.
Door de zonde gingen mensen anders reageren. Ze werden bang voor straf en het oordeel van God.
Gen 3:7

1

De ogen van hun verstand gaan open en de ogen van het hart worden gesloten.
Wat doet God?
Gen 3:8,9

1

Ook als het fout gaat met de mens, zoekt God de mensen op, want hij wil graag een relatie met de
mens. Helaas is de mens veranderd. Adam en Eva durven God niet meer onder ogen te komen.
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Mat 9:10-13

In dit verhaal zien we dat Jezus net als God de zondige mens opzoekt. Jezus gaat niet naar
rechtvaardige mensen, maar juist naar zondaren om ze te redden.
Waarom moesten de mensen uit de tuin van Eden?
Gen 3:22,23

1

God wilde niet dat het kwaad in de mens en het eeuwig leven met elkaar in contact zouden blijven.
Als de mens met zijn kennis van het kwaad, eeuwig zou blijven, zou het kwaad met zijn gevolgen
ook voor eeuwig blijven.
Besmettelijke ziekte
Als er iemand ziek is met een besmettelijke ziekte, wordt die persoon geïsoleerd. Zo mochten Adam
en Eva niet meer bij de boom van het eeuwige leven blijven.
Verdere gevolgen van zonde
Doordat de geest van de mens sterft en het leven van God niet meer beschikbaar is, leeft de mens
vanuit zijn eigen natuur. God is niet meer het centrum van zijn bestaan.
Wat is het gevolg van de zonde van Adam? Wat zegt deze tekst over ieder mens?
Rom 5:12-15

1

Het gevolg voor de mensen is enorm. Er komt angst voor God in plaats van geloof in God.
Zelfgerichtheid in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Vrede verdwijnt, moord en doodslag volgen
al snel. Gerechtigheid verdwijnt, de mens staat niet meer recht voor God en er komt angst en
schaamte. Ziekte komt op aarde. De aarde is nu vervloekt en alles zal moeilijker gaan. De bevalling
van een vrouw zal met pijn geschieden. De man gaat heersen over de vrouw. Haat en bitterheid
doen hun intrede.
Uiteindelijk komt na de geestelijke dood, scheiding van de geest van God en de mens, ook een dood
van het lichaam, scheiding van de ziel en geest met het lichaam. Tot slot een eeuwige dood,
scheiding van de mens en God voor altijd.
De gevolgen op een rijtje:
Identiteit die God heeft gegeven, verdwijnt
Door de zonde zullen de kenmerken die God in ons heeft gelegd ernstig worden beschadigd.
Jezelf liefhebben wordt moeilijker door zonde die je zelf hebt gedaan en/of doordat anderen je
kwaad hebben gedaan.
Jezelf waardevol vinden en accepteren, is ook door zonde van jezelf en zonde van anderen naar jou,
vaak moeilijk. Geloven dat er een bestemming op je leven is, wordt lastig als je niet van jezelf kan
houden en je geen waarde geeft aan jezelf.
Autoriteit verstoord
Doordat mensen niet gehoorzaam gebleven zijn aan God, is degene die autoriteit heeft ingesteld en
geeft, verdwenen uit het leven. Wat je zaait zal je oogsten. Op de aarde zien we dat autoriteit die
door God is aangesteld, steeds minder wordt gevolgd. Autoriteit wordt nu ook gebruikt om te
overheersen. Satan heeft nu ook autoriteit in de levens van mensen die hem daar de ruimte voor
geven.
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Verantwoordelijkheid niet opgenomen
Doordat mensen autoriteit niet goed begrijpen en ook niet altijd op willen nemen, zijn mensen ook
minder verantwoordelijk voor de gebieden waarover ze worden aangesteld. Autoriteit wordt dan
ook misbruikt om mensen te onderdrukken. De vrijheid om te kiezen, die God aan de mens gegeven
heeft, wordt door autoritair leiderschap niet gerespecteerd. Of er is helemaal geen autoriteit, wat er
weer toe leidt dat ieder doet wat hij of zij goed vindt om te doen.
Relaties in het gezin en in de samenleving verstoord
Doordat ‘ikzelf’ in het centrum van het bestaan is gekomen, worden relaties in het dagelijkse leven
overal verstoord. Er zijn problemen tussen man en vrouw, ouders en kinderen, werkgever en
werknemer, vorst of regering en volk.
Relatie met God is moeilijker geworden
Doordat er schaamte, angst en een slechte identiteit in de mensen is gekomen, is het moeilijk
geworden om Gods liefde te ervaren, zijn stem te horen, zijn wil te begrijpen.

OPDRACHT
Ga de laatste vijf punten na en kijk of je in je eigen leven patronen herkent. Waar is het originele
beeld, dat God voor jou had bedoeld, verstoord door je zonden of door de zonden van anderen
in je leven?
Bespreek deze vijf punten met je mentor en vertel waar je herstel nodig hebt in de gebieden die
in deze studie worden genoemd. Bid samen dat God in de komende weken door zijn Geest
herstel geeft en dat je de juiste keuzes kan maken voor dat herstel.

PRINCIPE 19
Door de zonde krijgen we problemen in onze identiteit en onze autoriteit zoals
God voor de mens heeft bedoeld. Zo krijgen we problemen met de
verantwoordelijkheid om zorg te geven, het leven te beschermen, te
vermenigvuldigen op een gezonde manier. Hierdoor zijn er relationele problemen
en zijn we onze verbinding met de Vader die van ons houdt verloren.
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