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Paulus wens en gebed voor ons allen
‘Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u
hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden,
opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en
openbaring geeft in de kennis van Hem, verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van
Zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de
uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn
sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan zijn
rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij
en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw.
En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over
alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die alles in allen vervult.

(Efeze 1:15-23)

‘Hij maakte ons het geheimenis van Zijn wil naar Zijn welbehagen bekend, dat Hij zich in Christus had
voorgenomen, om in werking te treden wanneer de tijden hun vervulling bereiken -om eenheidom eenheid (en harmonie)(en harmonie)
te brengen in alles wat in hemel en op aarde is onderte brengen in alles wat in hemel en op aarde is onder ChristusChristus. In Hem zijn wij erfgenamen,
en voorbestemd naar het plan van Hem die alles werkt in overeenstemming met  het doel van Zijn wil…’
(Efeze 1:10,11mijn vert.)
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‘Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden,
en wij zijn het ook. ….Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen
zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.’ (1Joh.3:1,2)
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zonde - georiënteerd evangelie versusversus schepping -georiënteerd evangelie

‘Hoort het woord van Jahweh, gij Israëlieten, want Jahweh heeft een rechtszaak met de bewoners van het land,
omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land.
Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.
Daarom treurt het land, al wat er woont kwijnt weg, de dieren van het veld en alles wat vliegt;
zelfs de vissen in zee komen om.’ (Hosea.4:1-3)



Zonde georiënteerd evangelie

Hoe het ‘zonde’ denkkader het evangelie in een hoek drijft…Hoe het ‘zonde’ denkkader het evangelie in een hoek drijft…
Maakt ‘zonde’ tot deMaakt ‘zonde’ tot de probleemzoneprobleemzone voor de redenering, hetvoor de redenering, het vertrekpuntvertrekpunt van elke evangelie conversatievan elke evangelie conversatie

AA BB

CCPROBLEEM?

DE ZONDEDE ZONDE
- Ver van God
- openstaande zondeschuld
- Reddeloos verloren / hel
- Je bent een zondaar

Hoe kan ik van mijn zondenHoe kan ik van mijn zonden
gered worden?gered worden?

Hoe kom ik van zonde vrij?Hoe kom ik van zonde vrij?
leid mij naar het kruis vanleid mij naar het kruis van
Jezus…Jezus… (lied 413)(lied 413)

HOOP/VISIE?

DE HEMELDE HEMEL
- Dicht bij God
- Zondevergeving (hoger doel?)
- Behoudenis / eeuwig leven
- kind van God
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OPLOSSING?

HET KRUISHET KRUIS
-- Het reddingsmechanisme
- Jezus stierf voor mijn zonden

- Opstanding?
- Geest van God?

- Systematische theologie:Systematische theologie:
Betekenis kruis: 98%98%
Betekenis opstanding: 2%

EN NU?
OPROEPOPROEP: bekering tot vergeving = gered!
EVANGELISATIEEVANGELISATIE
DISCIPELSCHAPDISCIPELSCHAP Godsvrucht  =  B & B

Zelfverloochening = ascetisme
Heiliging = detox kuur



Schepping georiënteerd evangelie

Herkadert het evangelie in een veel bredere ruimteHerkadert het evangelie in een veel bredere ruimte
Heerschappij van de doodHeerschappij van de dood vormt nu de probleemzone, hetvormt nu de probleemzone, het vertrekpuntvertrekpunt voor elke evangelie conversatievoor elke evangelie conversatie

AA BB

CC
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DE SCHEPPINGDE SCHEPPING

…is veelbelovend,  maar heeft
het wel iets te betekenen ?
Wat is de rol van de mens  op aarde?
DoodDood enenverderfverderf lijken het bestaanlijken het bestaan
van elke zingeving wel te beroven??van elke zingeving wel te beroven??

Dit probleem wordt zichtbaar :Dit probleem wordt zichtbaar :
- in de hele wereld (leefomgeving)
- in de maatschappij (samenleving)
- in het persoonlijke leven

HOOP/VISIE?
DE NIEUWE SCHEPPINGNIEUWE SCHEPPING

Betekeniszal het bestaan van de
nieuwe  schepping  bepalen
Levenzal eeuwig en
allesoverheersend zijn
De dood als systeem zal totaalDe dood als systeem zal totaal
vernietigd zijn op elk niveau:vernietigd zijn op elk niveau:
persoonlijk/ maatschappelijk/wereld
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OPLOSSING?
JEZUS DE HEERJEZUS DE HEER

…verzekert het bestuur en de zin van
het bestaan voor de mensheid/schepping
Hij is rolmodel voor de  ware  mensheid.
Hij vernietigde de dood
door opstanding en bracht
eeuwig&onvergankelijk leven
aan het licht

EN NU?
JEZUS IS KONING EN HEERJEZUS IS KONING EN HEER
-erken en gehoorzaam Hem als dusdanig!

-Participeer in  de realiteit / heerschappij
in wording



Een alternatief denkkader…

Het ‘verloren bewind’ model (systeemmodel versus individueel model)

 De Scheppergod, de eeuwige Koning, heeft de mens als Zijn beelddrager,Koninklijk gezag en macht gegeven

 De mens heeftzijn heerlijkheid, zijn unieke verheven positie&functie binnen de schepping, verkwanseld

 Deunieke relatieom in Gods naam als Zijn zoon te heersen over de aarde, is doorzondeonherstelbaar verbroken

 God de bron van leven de rug toekeren doorautonomiete verkiezen, verbreekt de unieke levenslijn. > fysieke dood

 De mens kent nu nog wel een zeker fysiek bestaan, maar de hoop op eeuwig leven is nuongrijpbaar geworden

 Het leven  vanuit een diepgaande verbondenheid met zijn Maker, in relatie tot deze schepping, is in rook opgegaan

 De mens bezateen kernrelatie binnen de scheppingsstructuur van verordende relaties , die een hoger doel beogen

 God had de aarde aan zijn voeten onderworpen, maar nu is hij zelf aan de aardbodemonderworpendoor de dood

 De mens is nuniet langer in staat om te heersen, dood en vergankelijkheidoverheerstnu de aarde…

 De dood is ‘het systeem’ dat de aarde nu regeert, omdat de mens zelf zijn plaats heeft verlatendoor God te verlaten

 Gods plan en doel met de hele schepping (in Christus Jezus) is nu door de keuze van de mens gedwarsboomd…
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Romeinen 5 is cruciaal voor het ‘verloren bewind’ model
en… onze kijk op zonde

12 Daarom, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en dood door zonde,
en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebbenin dat allen gezondigd hebben …

13 -want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet
is;  toch heeft de dood geregeerdde dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden door
te overtreden zoals Adam, die een voorbeeld is van Hem die zou komen. Maar de genadegave is niet zoals
de overtreding. Want als door de overtreding van de ene de velen gestorvengestorven zijn, veel meer is de genade
van God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is, overvloedig geweest over de velen.
En de gave is niet zoals het zondigen van de ene. Want het oordeel was uit een daad tot veroordeling,
maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene
de dood heeft geregeerdde dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave
der gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de Ene, Jezus Christus. –

18  zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zo strekt ook één daad van
gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging en leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid
van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene
de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.’ (Rm.5:12-21)
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 ‘Want als door de overtreding van de enede velen gestorven zijn,…’ (vers 15)

 ‘Want het oordeel was uit één daad tot veroordeling,’ (vers 16)

 ‘Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene,’ (vers 17)

 ‘zoals het dusdoor één overtreding tot alle mensen tot de veroordeling strekt,’ (vers 18)

 ‘Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld,’ (vers 19)

De gevolgen voor de mensheidDe gevolgen voor de mensheid vande ene zonde van Adam is het hoofdonderwerp
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de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.’ (Rm.5:12-21)

 In Adam hebbenwij allentoen en daar ‘gezondigd’ SOLIDARITEITSPRINCIPE
Bijgevolg  sterven wij ook allenomwille van de zonde van deénemensen niet om ‘onze zonde(n)’!

De dood ‘regeert’ nu over de gehele mensheid, alle opeenvolgende generaties,omwille van de ene

‘Want waar de dood is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens.
Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst.
Daarna is het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer Hij alle overheid
en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft. Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder
zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood te niet gedaan.’ (1Kor.15:21-26)
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De dood ‘regeert’ nu over de gehele mensheid, alle opeenvolgende generaties,omwille van de ene

De onmiddellijke dood is het gevolg van het opgeven van de Levensbron GODGOD is  LEVENis  LEVEN
 Let op de bewoording: Wij  zijn tot ‘zondaars’gesteldniet omwille van ‘onze’ ongehoorzaamheid!

 De hele kwestie rond de ‘erfzondeerfzonde’ is achterhaald; de relatie is verbroken,de dood regeertde dood regeert!

Romeinen 5 is cruciaal voor het ‘verloren bewind’ model
en… onze kijk op zonde

12 Daarom, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en dood door zonde,
en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebbenin dat allen gezondigd hebben.

18  zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zo strekt ook één daad
van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging en leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid
van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene
de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.’ (Rm.5:12-21)

 In Adam hebbenwij allentoen en daar ‘gezondigd’ SOLIDARITEITSPRINCIPE
Bijgevolg  sterven wij ook allenomwille van de zonde van deénemensen niet om ‘onze zonde(n)’!

De dood ‘regeert’ nu over de gehele mensheid, alle opeenvolgende generaties,omwille van de ene

De onmiddellijke dood is het gevolg van het opgeven van de Levensbron GODGOD is  LEVENis  LEVEN
 Let op de bewoording: Wij  zijn tot ‘zondaars’gesteldniet omwille van ‘onze’ ongehoorzaamheid!

 De hele kwestie rond de ‘erfzondeerfzonde’ is achterhaald; de relatie is verbroken,de dood regeertde dood regeert!



Hoe Romeinen 5 de kijk totaal verandert

zonde

‘Het verloren bewind model’
Adam verspeelde de heerschappij
over de kosmos (Psalm 8)

‘Zonde’  wordt opgevat in termen van relaties
/conversaties, niet als karakteristieken van een
individu. (van mensbeeld naar functie)

Adam

OORDEELOORDEEL

VEROORDELINGVEROORDELING

DOODDOOD

‘Zonde’  wordt opgevat in termen van relaties
/conversaties, niet als karakteristieken van een
individu. (van mensbeeld naar functie)

De ‘dood’ is onvermijdelijk en erfelijk: (niet de erfzonde…)
God oordeelt ons voor Adams zonde



Hoe Romeinen 5 Christus & genade plaatst
De kijk op zonde naar het ‘verloren bewind’ model

herschept / verruimt onze visie op Gods genade en Christus

De Vader ‘Herwonnen bewind’
Christus heeft het
‘verloren bewind’
van Adam (Psalm 8)

over de aarde/kosmos
‘herwonnen’

Jezus

GEHOORZAAMHEID

?

?

?
RECHTRECHT

VAARDIGINGVAARDIGING

GERECHTIGHEIDGERECHTIGHEID
ONTVANGENONTVANGEN

LEVENLEVEN

Het ‘Eeuwig leven’ is erfelijk & onvermijdelijk =
God ‘verheerlijkt’ u omwille van Christus’ ene daad van gehoorzaamheid

‘Herwonnen bewind’
Christus heeft het
‘verloren bewind’
van Adam (Psalm 8)

over de aarde/kosmos
‘herwonnen’

‘Leven’ wordt verwekt in termen
van relaties/conversaties  MET GOD
‘GERECHTIGHEID’  is een
vriendschapsrelatie met God
GEEN innerlijke reinheid/heiligheid



Dus leven wij onder de heerschappij van de dood…

‘Ichabod’ = Systeem van de teloorgang:  wanorde & verval
 Het ‘bestaan’ en ‘het leven’ in de tuin van Eden hieldde beloftein van ‘eeuwig leven’maar niet de realiteit

 Adam en Eva hadden de mogelijkheid om het  eeuwige leven te ‘beleven’maar  zijn het kwijtgespeeld…(keuze)

 Zo delen wij nu in  het bestaan en de ‘ervaring’ te leven, maar zonder het ‘ware leven’           leven zonder  HET LEVEN

 Wij mensen ervaren hoe  frustrerend dit beperkte bestaan is, te leven zonder HET LEVEN               hoort niet zo te zijn!
 Naar Bijbels begrip zijn wij ‘de heerlijkheid’ kwijtgespeeld            eeuwig leven dat leeft &regeert in/over de schepping

 Onder dit systeem van de teloorgang zijn wij machteloos en oncapabel om dit probleem te kunnen ‘overheersen’

 We zijn bedoeld om te ‘heersen’ maar zijn er niet langer toe in staat, het ligt volledig buiten ons menselijk vermogen

 Met Christus ‘verheerlijkt worden’ betekent  dus eeuwig leven te ‘beleven’ in het gecreëerde fysieke bestaansleven

 Dit gaat oneindig veel verder dan ‘vergeving van zonden’, het doel is de bevrijding&verheerlijking van de schepping

‘Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is
aan de vruchteloosheid onderworpen ..in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de
slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van Godtot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.’ (Rm.8:20,21)
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 We zijn bedoeld om te ‘heersen’ maar zijn er niet langer toe in staat, het ligt volledig buiten ons menselijk vermogen

 Met Christus ‘verheerlijkt worden’ betekent  dus eeuwig leven te ‘beleven’ in het gecreëerde fysieke bestaansleven
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Dit voert ons terug naar de 2 bomen in de tuin

?     ?

LEVEN                                                            KENNIS VAN GOED/KWAAD We waren 'veroordeeld'
om te leven onder
de heerschappij vande heerschappij van
de moraliteitde moraliteit
-kennis vangoeden kwaad,
geen kennis van het kwaad ...

‘De boom van het leven
kent geentegenstellingentegenstellingen...
Het  ‘leven ‘ beschouwt  bijgevolg
wat tegenover is , niet als ‘kwaad‘

‘God kan niet door het kwade verzocht
worden en Hijzelf verzoekt niemand.’
(Jak.1:13)

We waren 'veroordeeld'
om te leven onder
de heerschappij vande heerschappij van
de moraliteitde moraliteit
-kennis vangoeden kwaad,
geen kennis van het kwaad ...

Een raamwerk van
tegenstellingentegenstellingenwaardoor
we naar alle realiteit kijken ...

‘De boom van het leven
kent geentegenstellingentegenstellingen...
Het  ‘leven ‘ beschouwt  bijgevolg
wat tegenover is , niet als ‘kwaad‘

‘God kan niet door het kwade verzocht
worden en Hijzelf verzoekt niemand.’
(Jak.1:13)

We hebben de ‘boom van het leven'
verloren . We kunnen ons geen
‘Leven gebaseerd’ model
van de schepping en de realiteit'
voorstellen  noch bevatten



De ‘moraliteit’ kloof versus de ‘heerlijkheid’ kloof

LEVEN DOOD

HEERLIJKHEID

TIJD

RU
IM

TE

Hitler = Gandhi
‘beiden’ zijn even boos en verdorven
Al onze gerechtigheden zijn een verwerpelijk
kleed…

Hitler = Gandhi
Iedere vorm van gerechtigheid is volkomen ‘nutteloos’ om
de ‘heerlijkheid kloof’ te overbruggen.
Niets kan het systeem van de dood omturnen…



Het grote debat
Augustinus/Calvijn Pelagius/Julianus/Kelten

Kloof tussen
God en mens

Grote kloof
Heilig/verdorven
Moraliteit is de
maatstaf

Kleine kloof
Gods kenmerken vormen
de maatstaf

Schepping
Theorie

Nadruk op de zondeval
bedorven schepping

Nadruk op de goedheid
van de schepping boven
de zondeval

Schepping georiënteerd
evangelie

Grote kloof
heerlijkheid/
sterfelijkheid
is de maatstaf
Nadruk op het
gedwarsboomde doel
van de schepping

Schepping
Theorie

Nadruk op de zondeval
bedorven schepping

Nadruk op de goedheid
van de schepping boven
de zondeval

Mensbeeld Verdorvenheid
benadrukt boven
beeld van God

Beeld van God zijn
wordt benadrukt
boven de verdorvenheid

Keuze ? Verdorvenheid houdt
in: geen vrije keuzegeen vrije keuze
meer…
Baby’s  zijn bij voorbaat
veroordeeld, gaan bij
sterven naar de hel

Het behouden
beeld van God moet
een vrije keuzevrije keuze inhouden
Baby’s, zijn niet bij voorbaat
veroordeeld

Nadruk op het
gedwarsboomde doel
van de schepping

beelddragerschap
voorafschaduwt
Jezus’ menswording

Het is
een wisselwerkingeen wisselwerking
tussen God en mens



Schepping georiënteerd evangelie

Herkadert het evangelie in een veel bredere ruimteHerkadert het evangelie in een veel bredere ruimte
Heerschappij van de dood vormt nu de probleemzone, hetHeerschappij van de dood vormt nu de probleemzone, het vertrekpuntvertrekpunt voor elke evangelie conversatievoor elke evangelie conversatie

AA BB

CC
PROBLEEM?

HEERSCHAPPIJ VANHEERSCHAPPIJ VAN
DE DOODDE DOOD

- dood berooft het leven van
zin / waarde  / betekenis

- Een verloren aarde
- Een verloren heerschappij
- Gods bedoelingen met deGods bedoelingen met de
schepping zijn gedwarsboomdschepping zijn gedwarsboomd
Gods schepping  hoort betekenisvol
te zijn…

Wat is de zin van het levenWat is de zin van het leven
en de wereld?en de wereld?

HOOP/VISIE?

NIEUWE SCHEPPINGNIEUWE SCHEPPING
- Gods liefde / karakter  zal de aarde

vervullen      (gerechtigheid&vrede)
- NH&NA is Zijn Heerlijkheid
- Jezus heerschappij over NHJezus heerschappij over NH&&NANA
- Gave van Gods Geest - leven
- Eeuwig leven  =  Heerlijkheid

Zijn   zoals Hij is…
- Deelgenoten van Jezus’ erfenis

CC

DD

PROBLEEM?

HEERSCHAPPIJ VANHEERSCHAPPIJ VAN
DE DOODDE DOOD

- dood berooft het leven van
zin / waarde  / betekenis

- Een verloren aarde
- Een verloren heerschappij
- Gods bedoelingen met deGods bedoelingen met de
schepping zijn gedwarsboomdschepping zijn gedwarsboomd
Gods schepping  hoort betekenisvol
te zijn…

Wat is de zin van het levenWat is de zin van het leven
en de wereld?en de wereld?

HOOP/VISIE?

NIEUWE SCHEPPINGNIEUWE SCHEPPING
- Gods liefde / karakter  zal de aarde

vervullen      (gerechtigheid&vrede)
- NH&NA is Zijn Heerlijkheid
- Jezus heerschappij over NHJezus heerschappij over NH&&NANA
- Gave van Gods Geest - leven
- Eeuwig leven  =  Heerlijkheid

Zijn   zoals Hij is…
- Deelgenoten van Jezus’ erfenis

OPLOSSING?

JEZUS’ DOOD &OPSTANDINGJEZUS’ DOOD &OPSTANDING

-- Het begin van de nieuwe schepping

EN NU?
-Levensveranderende relatie
die ons stapsgewijs door  Gods Geest

verandert naar het beeld van Christus



Schepping georiënteerd evangelie

Herkadert het evangelie in een veel bredere ruimteHerkadert het evangelie in een veel bredere ruimte
Heerschappij van de dood vormt nu de probleemzone, hetHeerschappij van de dood vormt nu de probleemzone, het vertrekpuntvertrekpunt voor elke evangelie conversatievoor elke evangelie conversatie

AA BB

CC
PROBLEEM?
DE SCHEPPINGDE SCHEPPING

…is veelbelovend,  maar heeft
het wel iets te betekenen ?
Wat is de rol van de mens  op aarde?
DoodDood enenverderfverderf lijken het bestaanlijken het bestaan
van elke zingeving wel te beroven??van elke zingeving wel te beroven??

Dit probleem wordt zichtbaar :Dit probleem wordt zichtbaar :
- in de hele wereld (leefomgeving)
- in de maatschappij (samenleving)
- in het persoonlijke leven

HOOP/VISIE?
DE NIEUWE SCHEPPINGNIEUWE SCHEPPING

Betekeniszal het bestaan van de
nieuwe  schepping  bepalen
Levenzal eeuwig en
allesoverheersend zijn
De dood als systeem zal totaalDe dood als systeem zal totaal
vernietigd zijn op elk niveau:vernietigd zijn op elk niveau:
persoonlijk/ maatschappelijk/wereld

CC

DD

PROBLEEM?
DE SCHEPPINGDE SCHEPPING

…is veelbelovend,  maar heeft
het wel iets te betekenen ?
Wat is de rol van de mens  op aarde?
DoodDood enenverderfverderf lijken het bestaanlijken het bestaan
van elke zingeving wel te beroven??van elke zingeving wel te beroven??

Dit probleem wordt zichtbaar :Dit probleem wordt zichtbaar :
- in de hele wereld (leefomgeving)
- in de maatschappij (samenleving)
- in het persoonlijke leven

HOOP/VISIE?
DE NIEUWE SCHEPPINGNIEUWE SCHEPPING

Betekeniszal het bestaan van de
nieuwe  schepping  bepalen
Levenzal eeuwig en
allesoverheersend zijn
De dood als systeem zal totaalDe dood als systeem zal totaal
vernietigd zijn op elk niveau:vernietigd zijn op elk niveau:
persoonlijk/ maatschappelijk/wereld

OPLOSSING?
JEZUS DE HEERJEZUS DE HEER

…verzekert het bestuur en de zin van
het bestaan voor de mensheid/schepping
Hij is rolmodel voor de  ware  mensheid.
Hij vernietigde de dood
door opstanding en bracht
eeuwig&onvergankelijk leven
aan het licht

EN NU?
JEZUS IS KONING EN HEERJEZUS IS KONING EN HEER
-erken en gehoorzaam Hem als dusdanig!

-Participeer in  de realiteit / heerschappij
in wording



Dit was precies het verhaal dat God aan Mozes gaf…

AA BB

1400 v.Chr.

Egypte/ OMOEgypte/ OMO
wereldbeeldwereldbeeld

800 v.Chr. etc.

Beginselen van eenBeginselen van een
nieuw wereldbeeldnieuw wereldbeeld

30 na Chr.  Jezus’  tijd

Volkomen openbaring vanVolkomen openbaring van
een nieuw wereldbeeldeen nieuw wereldbeeld

Oorsprong

20

AA BB
HOOP/VISIE?HOOP/VISIE?

NIEUWE SCHEPPING – Beloofde land
Een land van melk en honing
Nieuwe samenlevingNieuwe samenleving op basis van
Gods aanwezigheid & goedheid, zegen
•• Nieuwe natieNieuwe natie
•• Nieuw landNieuw land
•• Nieuwe WetgevingNieuwe Wetgeving

CC
OPLOSSING?OPLOSSING?

DD
EN NU?EN NU?

ARM VAN JAHWEH – Verlossing/doortocht Schelfzeedoortocht Schelfzee
Gods interventie door machtige daden/God spreekt
op directe wijze door zijn Woord

JAHWEH IS KONING EN HEERJAHWEH IS KONING EN HEER
Erken en gehoorzaam Hem als dusdanig
Participeer in de realiteit/heerschappij
door de uitdagende reis naar het beloofde landdoor de uitdagende reis naar het beloofde land

Israel  kent in Egypte een hopeloos
bestaan als  ‘slavenvolk’

Terug naar het begin
van de schepping
De rol van de mensheidDe rol van de mensheid
als beelddragers van Godals beelddragers van God

Israel is Mijn eerstgeboren zoon!

PROBLEEM?PROBLEEM?



Hoe de probleemzone formuleren naar
het schepping evangelie?

Justinus de martelaar  (103-165 na Chr.)    Ireneüs van Lyon  (115-202 na Chr.)
Athanasius (296-373 na Chr.)    Clemens van Alexandrië   (150-216 na Chr.)

 Het universum is  vorm gegeven naarGods liefdemet een doel , vol van betekenis

 De  mensheid is uniek, duidelijk onderscheiden van  de dieren en al  het overige in de schepping
Wij zijn  niet gewoon een dier, ook niet van een hogere orde, maar een andersoortig wezen

 Wij geloven datde menselijke geest met zijn intelligent  vermogenveel meer is dan  stoffelijke
materie, wij  mensen zijn veel meer dan een setje chemische processen en verbindingen,
hoewel dit een aanzienlijk deel van ons  fysiek bestaan vormt

 Hetdoelvan de schepping wordt  ernstig in vraag gesteld door dood, verderf en vruchteloosheid

 Jezus  vat of definieert alle realiteit, betekenis en doel samen  in Zichzelf,
Hij  is de  Koning  van de Schepping,het antwoord op al onze vragen

Hoe de probleemzone formuleren naar
het schepping evangelie?
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 Hetdoelvan de schepping wordt  ernstig in vraag gesteld door dood, verderf en vruchteloosheid

 Jezus  vat of definieert alle realiteit, betekenis en doel samen  in Zichzelf,
Hij  is de  Koning  van de Schepping,het antwoord op al onze vragen



Hoe wordt het probleem gekaderd in de Schrift?

Hoe kan het ook anders… Jesaja als voorbeeld!

1) Jesaja 55       ‘honger en dorst’
‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop
zonder geld,  zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,  en
uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?  Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel
vreugde scheppen in de overvloed.’

2) Jesaja 55        ‘De heerlijkheid/kennis kloof’
‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen,  spreekt Jahweh.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,  zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn
gedachten dan uw gedachten.’

3) Jesaja 59        ‘Recht en gerechtigheid /  gebroken gezagssysteem’
‘Daarom is het recht verdrongen, en de gerechtigheid blijft ver van ons. Want de waarheid struikelt
op de straat, en de oprechtheid  krijgt geen ingang. Ja, de waarheid ontbreekt,
en wie het kwade mijdt, wordt beroofd. En  Jahweh zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat
er geen recht was. Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was  niemand die
tussenbeide trad. Daarom bracht Hij  door Zijn arm redding…’
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en wie het kwade mijdt, wordt beroofd. En  Jahweh zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat
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4 alternatieven om een begin te maken
Je KUNT het probleem NIET verengen tot een 'christelijk', 'religieus' 'moreel' probleem

‘Een designprobleem’
1) Licht / duisternis  raamwerk

We zitten middenin een  ‘warrig’ verhaal, wat heeft het te betekenen?    (begin?  doel/einde?)
Heeft het wel iets te betekenen? (zaken begrijpen is een  God gegeven diep menselijk verlangen)

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis…’ (Jh.8)
2) Leven / dood  raamwerk

Dood als een systeem van verval en wanorde, lijkt  de betekenis van het bestaan  van elke zin te
beroven.  ‘Ik ben het brood dat leven geeft. …wie dit eet sterft niet.’ (Jh.6)

3) Gezag / bestuur  raamwerk
Rol en het vermogen van mensen om gebeurtenissen te controleren-persoonlijk, sociaal of politiek
Denk  aan de vluchtelingenstroom,  Anarchie en terreur grijpen rond zich heen.
‘toen u dood was in uw overtredingen en zonden.’ waarin u vroeger hebt gewandeld
overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht,
van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid,’ (Ef.2)   Boek Daniel…

4) De nietigheid van de mens
Wat stellen wij voor in dit heelal? De hemel verkondigt precies hoe nietig en onbetekenend ik ben?
Zijn wij slechts materie of veredelde zoogdieren?
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‘toen u dood was in uw overtredingen en zonden.’ waarin u vroeger hebt gewandeld
overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht,
van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid,’ (Ef.2)   Boek Daniel…

4) De nietigheid van de mens
Wat stellen wij voor in dit heelal? De hemel verkondigt precies hoe nietig en onbetekenend ik ben?
Zijn wij slechts materie of veredelde zoogdieren?



zonde - georiënteerd evangelie versusversus Schepping - georiënteerd evangelie

‘Hoort het woord van Jahweh, gij Israëlieten, want Jahweh heeft een rechtszaak met de bewoners van het land,
omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land.
Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.
Daarom treurt het land, al wat er woont kwijnt weg, de dieren van het veld en alles wat vliegt;
zelfs de vissen in zee komen om.’ (Hosea.4:1-3)


