
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

vertegenwoordigde Adam ons bij God. Hij 

was ons ‘verbondshoofd’. Met hem 

maakte God een verbond. En wat Adam 

deed, deed hij namens ons allemaal.  Zo 

kwamen al Adams nakomelingen in de 

macht van de zonde. Toen David eindelijk 

zijn zonde met Batseba en Uria aan God 

ging belijden, ging hij ook verder. Hij zei 

in Psalm 51: ‘Ik was al schuldig toen ik 

werd geboren, al zondig toen mijn moeder 

mij ontving’.  

 Paulus zegt in Romeinen 5,17: ‘De 

dood heeft geheerst door de overtreding 

van één mens…’. Deze dood betekent: dat 

er een eind komt aan ons aardse leven, 

maar ook aan het leven met God; geen 

eeuwig leven dus. 

 Als wij denken, dat God ons oordeelt 

om Adams zonde: hoe vaak bevestigen 

wij  vanuit onszelf Adams keus met wat 

we denken, zeggen en doen?! Wat zouden 

we op Gods vonnis kunnen afdingen? 

  

Nieuw begin 

De wereld bleef een omgekeerde wereld 

als we het alleen maar over Adam zouden 

kunnen hebben. En we moeten het over 

hem hebben, ernstig genoeg, - het is onze 

realiteit. Maar… Adam is niet de 

allesbeslissende. God laat ons verder 

spreken over de tweede Adam: Jezus 

Christus. In Hem is er een nieuw begin. 

Zie: Romeinen 5,8 en 2 Korintiërs 5,21. 

Daarom kunnen, hoeven en mogen wij 

niet anders over schuld en zonde spreken 

dan vanuit wat God in Jezus Christus heeft 

Toen we vorige keer ons 

spiegelden aan Gods wet, 

kwamen we nogal wat over 

onszelf te weten. Zoals we van 

nature zijn beantwoorden wij 

Gods liefde niet. Maar hoe komt 

dat nu eigenlijk? Was dat Góds 

bedoeling misschien? Was het zíjn 

fout? 

 

Goed begin 

Toen God geschapen had, zag Hij 

‘alles wat Hij had gemaakt, en zag 

dat het zeer goed was’. Het was de 

aarde naar Gods bedoeling. En als 

kroon op zijn werk, maakt Hij ons 

tot zijn onderkoningen.  

 Één ding verbood God ons: te 

eten van de boom van kennis van 

goed en kwaad. Niet om ons in de 

val te lokken. Maar om de liefde te 

benadrukken. Liefde vraagt om 

een vrije keus. Door die boom de 

boom te laten, en de kennis van 

goed en kwaad aan God over te 

laten, zouden wij laten zien dat wij 

helemaal voor God kiezen. Dan 

zouden we ook voor eeuwig met 

Hem leven en Hem dienen en 

liefhebben. We leefden ook echt 

om God te behagen. En daarmee 

ervoeren we het grootste geluk. 

Ons leven behoorde Hem helemaal 

toe. Alles was ongerept, goed!  

 Maar één blik in de spiegel doet 

beseffen: dat is een andere wereld 

dan de onze. Er moet iets 

veranderd zijn… 

  

Slecht vervolg - Paradise lost 

Adam en Eva aten van de 

verboden vrucht. Zo werd alles 

anders. Maar wat hebben wíj met 

Adam en Eva te maken? Zíj 

maakten toch die keus tegen God? 

Dat kun je ons toch niet 

aanrekenen? Romeinen 5 zegt: 

‘Door één mens is de zonde in de 

wereld gekomen en door de zonde 

de dood, en zo is de dood voor 

ieder mens gekomen, want ieder 

mens heeft gezondigd’.  

 Als onze  eerste voorvader 

gedaan.  

 Dáárvan, van dat herstellende werk 

van God door Jezus Christus en door zijn 

Geest, zijn we helemaal afhankelijk. En 

mogen we afhankelijk zijn! 

 Geheel en al onbekwaam zijn tot iets 

goeds en geneigd tot alle kwaad... Dat 

betekent dat wij niets goeds kunnen doen 

waardoor de breuk tussen God en ons 

geheeld wordt. Wij kunnen onszelf op 

geen enkele manier met God verzoenen. 

Daarvoor zijn we voor 100% van God 

afhankelijk. Maar gelukkig heeft God ons 

in onze wereld toch veel dingen gelaten 

die je ‘goed’ kunt noemen.  

 

Vrije wil? 

Je kunt zeggen dat wij een ‘vrije wil’ 

hebben, als je daarmee bedoelt dat we 

zelf verantwoordelijk zijn voor wat we 

doen; dat kunnen we niet afschuiven.  

 Maar als het gaat om het goede doen, 

God liefhebben met alles wat in ons is en 

onze naaste als onszelf, dan is onze wil 

niet vrij. Maar dan moet onze wil bevrijd 

worden.  Dat kan alleen God door zijn 

heilige Geest, die ons door het geloof aan 

de Here Jezus verbindt. 

 Dan krijg je een nieuw begin. Weer 

een omgekeerde wereld. Dankzij Christus. 

Dankzij de Heilige Geest. Tot eer van God! 
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Heidelbergse catechismus -   Zondag 3 

Lees de Bijbel:  

Genesis 3; Psalm 51; Romeinen 5; 2 Korintiërs 

5,11-21. Belijdenisgeschriften:  

Dordtse Leerregels III/IV, 1-5 en 11 

Nederlandse Geloofsbelijdenis 15. 

Vraag 6 Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? 

Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat is 

in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat Hij God zijn Schepper 

op de juiste manier zou kennen, Hem van harte liefhebben en met 

Hem in de eeuwige zaligheid zou leven om Hem te loven en te 

prijzen. 

 

Vraag 7 Waar komt dan deze verdorven aard van de mens vandaan? 

Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en 

Eva in het paradijs; daar is onze natuur zo verdorven dat wij 

allen in zonden ontvangen en geboren worden.  

 

Vraag 8 Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam 

zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? 

Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden. 

 


