In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over
de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven is.

A) IDENTITEIT
Gen 1:26,27
Op wie lijken de man en de vrouw?
Als je dus wilt weten wie je bent in het koninkrijk
van God, kijk dan naar wie God is. Zoals je in de
spiegel naar jezelf kijkt. Je hebt net gelezen dat je
een evenbeeld van God bent. Laten we daarom
naar vier aspecten van Gods wezen kijken om te
ontdekken wie we zijn.

1.

Welk aspect van God wordt hier
beschreven?
Joh 3:16, 1 Joh 3:1 en 1 Joh 4:7-10,16
We lezen dat God liefde is. God wil zijn liefde
helemaal geven aan de mens. Hij verlangt
ernaar dat je van jezelf kan houden en dat je
andere mensen kan liefhebben.
Wij zijn geliefd en gemaakt om God en anderen lief te hebben!
Schrijf eens op voor jezelf hoe je over jezelf
denkt en hoe je ervaart dat God over je denkt.
Schrijf daarbij op of je van jezelf houdt en of je
ervaart dat God van je houdt.
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2.

Welk aspect van God wordt hier
beschreven?
2 Sam 22:2-4 Openb. 4:11, 5:12
God is een waardig God. Wij aanbidden hem
omdat hij het waard is eer en lof te ontvangen. In het wezen van God is waarde heel
belangrijk. God geeft als vader waarde aan
zijn kinderen. Hij is blij als zijn schepping zich
waardig weet. Ieder die zich waardig weet, zal
anderen datzelfde toewensen.
Wij zijn mensen van waarde en gemaakt
om elkaar met respect te behandelen!
Voel je jezelf waardevol?
Schrijf eens op welke aspecten je uit je leven
waardevol vindt.

3.

Welk aspect van God wordt hier
beschreven?
Gen 1:1,26,31
God is een schepper. Hij houdt ervan om iets
te maken. Zo zijn wij ook gemaakt. Ieder heeft
iets wat gebruikt kan worden om anderen
te dienen en te helpen. Als je ontdekt wat je
talenten en gaven zijn en je die kunt inzetten, dan zal dat een voldaan gevoel geven.
Net als God kun je dan zeggen: “Het is goed
gemaakt, goed gedaan!”
Wij zijn gemaakt met een bestemming om
iets wat waarde heeft te volbrengen in
het leven.
Welke dingen geven je energie en plezier?
Heb je ontdekt wat bij je past om te doen?
Schrijf een aantal dingen op die je al doet en
die je nog graag zou willen doen.

4.

Welk aspect van God wordt hier
beschreven?
Joh 4:34
In het leven van Jezus zien we een belangrijke eigenschap van God, namelijk dat hij kon
kiezen om Gods wil te doen. God zelf kiest
ervoor om lief te hebben. Hij hoeft dit niet te
doen, maar hij kiest ervoor. Zo kiest Jezus er
ook voor om Gods wil te doen.
Net zoals God de vrijheid geeft aan Adam en
Eva om te kiezen hem te vertrouwen of van de
boom van kennis van goed en kwaad te eten,
zo mag jij ook kiezen in het leven.
Wij zijn vrij om te kiezen.
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Ben jij vrij om te kiezen? Voel je dat je soms
dingen doet, die je eigenlijk niet wil doen?
Schrijf op wat je nu bedenkt.
Toen God Adam had gemaakt en naar de mens
keek, zag hij dat het zeer goed was. Zo kijkt God
ook naar jou en zegt: “Het is ZEER GOED!”

DRIE IN ÉÉN
In een vorige studie hebben we geleerd dat God
drie in één is. De mens is ook drie in één, namelijk
geest, ziel en lichaam. Met onze geest hebben we
contact met God, dat is ons geweten en intuïtie.
Met onze ziel denken, voelen en kiezen we.

B) AUTORITEIT
Gen 1:26-28
Het tweede aspect van wie je bent in het koninkrijk
heeft te maken met autoriteit. God heeft vanaf het
begin macht en gezag gegeven aan de mensen,
zowel aan de man als aan de vrouw. We zien duidelijk in het wezen van God dat hij leiding geeft. Het
gezag dat God gebruikt, is om mensen rechtvaardig, vrij en in vrede te laten leven. Hij weet welke
principes goed werken om zo’n leefomgeving te
creëren. Direct bij de schepping van de mens geeft
God Adam en Eva het recht om mee te regeren. De
mens is gemaakt om vanuit Gods perspectief autoriteit uit te oefenen. In deel 7 en 8 komen we hier
uitgebreid op terug.

C) VERANTWOORDELIJKHEID
Gen 1:26-28, Gen 2:15
Het derde aspect van wie je bent in het koninkrijk
is het gevolg van gegeven autoriteit. In de bijbel
zien we dat God niet alleen autoriteit geeft, maar
ook verantwoordelijkheid. God koppelt deze twee
aan elkaar. Autoriteit hoort bij verantwoordelijkheid.
Het is de bedoeling dat autoriteit gebruikt wordt om
goed te zorgen voor hetgeen jou als verantwoordelijkheid gegeven is. Verantwoordelijkheid is zorgdragen voor en beschermen. Het is niet Gods wezen
iets te maken en dan los te laten, maar het is Gods
wezen om het ook te onderhouden. Hij wil ervoor
zorgen dat het goed gaat, dat het doet waar het
voor gemaakt is en dat het beschermd is en blijft.
God spreekt over autoriteit met betrekking tot de
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familie, werkverhoudingen, de gemeente van Jezus
en overheid. In latere studies zullen we hier uitgebreid op ingaan.

D) VRIENDSCHAP
Wat vond God niet goed?
Gen 2:18-25
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn
één. Vooral in het NT zien we hoe Jezus met zijn
Vader spreekt. Er is geen enkele competitie, geen
wanklank. Jezus kent de gedachten van de Vader
en vindt het belangrijk om alles te doen wat zijn
Vader van hem vraagt.
God heeft de mens gemaakt om net als hijzelf relaties te hebben. De man, Adam, was eerst alleen,
maar God heeft uit de zij van Adam een rib weggehaald en daar een vrouw van gemaakt. Samen zijn
man en vrouw, net als God, één. Samen geven zij
de ‘schaduw’ van God weer. God heeft de man en
vrouw gemaakt om elkaar lief te hebben, om één te
zijn en om het meest dierbare met elkaar te delen.

E) RELATIE MET GOD
Wat doet God hier?
Gen 2:19, 3:8
We zien door de hele bijbel dat God met mensen
wil spreken. Er zijn in het OT mensen die heel dicht
bij God komen. Adam en Eva waren het in de hof
van Eden gewend om God te horen spreken. Zij
konden hem zelfs horen aankomen. Mozes ontmoette God op de berg Horeb. Elia had een ontmoeting met God. Zo zijn we allen gemaakt om een
relatie van liefde met God te hebben.

OPDRACHT:
Bespreek met je mentor hoe jij jouw relatie met
God nu ervaart in je leven. Vertel wat je graag zou
willen in je relatie met God.
Lees het volgende gebed en bid het voor jezelf of
met je mentor, als je erachter kan staan.
“God, Vader, ik wil u bedanken dat u mij heeft gemaakt, dat u een plan met mijn leven heeft en dat u
van mij houdt. Ik wil graag het plan voor mijn leven
kennen. Vandaag wil ik mijn hart hiervoor openen.
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Herstel wat is beschadigd en openbaar wat is
geroofd of verblind, waardoor ik uw plan met mijn
leven niet goed heb kunnen zien.
Dank u God voor uw liefde, voor de waardigheid
waarmee u mij wil bekleden en voor de bestemming in mijn leven. Dank u voor vriendschappen en
voor een relatie met u die nu mogelijk is. Ik open
mijn hart voor deze ontdekkingstocht.”
Lees tijdens de studie van deel 4 de brieven aan
de Filippenzen en Efeze. Schrijf op wat deze twee
brieven vertellen over wie wij zijn in Christus.
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