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Wie is de mens? 
In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, lezen we al direct in het eerste hoofdstuk dat God de aarde 
heeft gemaakt. De bomen, dieren en de mens maakte hij. Alles was goedde mens was zéér goed. 
Toen alles gemaakt was, sprak God met de mens.  
 
Noem de vijf sleutels van Gods Meesterplan 
 
Gen 1:26-28  
Gen 2:15-17 
 
 
 
 
 
 
  
 
God maakte de mens als zijn evenbeeld, man en vrouw. Samen lijken man en vrouw op God, niet 
uiterlijk maar innerlijk. Daarna gaf God hen zijn zegen en beiden werden bestemd om over de aarde 
te heersen , gezag uit te oefenen en zich te vermenigvuldigen. God schiep alles in de natuur zo, dat 
het zich kon vermenigvuldigen. Hij gaf Adam en Eva de tuin en daar mochten ze voor gaan zorgen, 
beheren en beschermen. 
God gaf gezag aan de mens. Hij had zelf het gezag en de macht om alles uit te voeren. Toch betrok 
hij de mens bij zijn schepping. Vanaf het begin wilde God met hen samenwerken. 
 
De keuze 
God heeft alle wijsheid. Hij weet wat goed is, hoe te leven in gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat 
was ook het leven dat hij wilde voor de mens op aarde. Het was zijn verlangen dat de mensen in 
afhankelijkheid van hem zouden leven, door op hem te vertrouwen. Als de mens verbonden zou 
blijven met de bron van leven, zou het leven op aarde goed blijven. (Gen 2:8,9) 
Toen Adam en Eva toch van de boom aten, gingen hun ogen open voor de kennis van goed en 
kwaad. Ze vertrouwden op zichzelf in plaats van op God. De gevolgen waren enorm; we ervaren ze 
nog elke dag. 
 
De gevolgen van de keuze om op jezelf te vertrouwen. 
 
Gen 3:7-12 
  
 
 
 
   
 
De relatie met God gaat nu verder vanuit het verstand, in plaats van vanuit het hart. 
 
Vijandschap op aarde 
Het gevolg is dat er een vloek op de aarde komt, waardoor dood, vijandschap, moeite en ziekte 
komen. De aarde is niet meer alleen goed! Er is niet meer alleen vrede, blijdschap en gerechtigheid. 
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Door de vloek komt Gods schepping niet meer tot zijn recht en bestemming. Het leven op aarde 
wordt na deze daad van Adam en Eva veel moeizamer. (Gen 3:14-20) 
Door de keuze om niet meer afhankelijk van God te zijn, geeft de mens het gezag dat hij van God 
gekregen heeft, over aan de slang: een symbool voor satan, de vijand van God. Satan krijgt nu de 
macht op aarde en de mensen komen onder zijn beinvloeding. HUN OGEN WORDEN GESLOTEN 
VOOR DE WERELD VAN GODS KONINKRIJK en geopend voor de andere wereld. Een andere 
koning heerst over dit koninkrijk. 
 
OPDRACHT: 
 

Zie je de twee koninkrijken? 

 Bid dat God jouw ogen opent voor zijn koninkrijk. Bid ook dat je je bewust wordt van 
de twee koninkrijken in de wereld om je heen. 

 Bespreek met je mentor of je, net als Adam en Eva, bent gevlucht voor God. Misschien 
ken je ook die schaamte voor God of heb je angst voor hem. Vertel ook wat je reactie 
is als je erover nadenkt dat God heel dichtbij je zou komen, net als bij Adam en Eva.  
Wat zou jij dan doen? Waarom? 

 
 
PRINCIPE 2 
 

God geeft ieder mens zijn identiteit en zijn zegen. We krijgen autoriteit, 
verantwoordelijkheid en de keuze om die macht goed of verkeerd te gebruiken.
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Gen 1:26-28 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
over het vee, over de hele aarde en over alles wat 
daarop rondkruipt.’ 27  God schiep de mens als zijn 
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 
28  Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees 
vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, 
over de vogels van de hemel en over alle dieren die 
op de aarde rondkruipen.’ 
 
Gen 2:15,16,17 
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van 
Eden, om die te bewerken en erover te waken. 
16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen 
in de tuin mag je eten, 
17 maar niet van de boom van de kennis van goed en 
kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk 
sterven.’ 
 
Gen 2:8,9 
8  God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een 
tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had 
gemaakt. 
9  Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die 
er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In 
het midden van de tuin stonden de levensboom en 
de boom van de kennis van goed en kwaad. 
 
Gen 3:7 
Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze 
dat ze naakt waren. Daarom regen ze 
vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 
lendenschorten van. 
 
Gen 3:8 
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de 
koelte van de avondwind door de tuin hoorden 
wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de 
bomen. 
 
Gen 3:9,10 
Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang 
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 
 
Gen 3:12 
De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt 
om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de 
boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 
 
Gen 3:14-20 
14 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben 
jij dat je dit hebt gedaan,  

het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden 
zich af; op je buik zul je kruipen  
en stof zul je eten, je hele leven lang. 15 Vijandschap 
sticht ik tussen jou en de vrouw,  
tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen 
je kop, jij bijt hen in de hiel.’ 
16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik 
tot een zware last,  
zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, 
en hij zal over je heersen.’ 
17 Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je 
vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden.  
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, 
zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang.  
18 Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je 
van zijn gewassen leven. 19 Zweten zul je voor je 
brood,  
totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent 
genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ 

TEKSTEN STUDIE LES 2 


	Gods masterplan
	teksten studie les 2

