De schepping, het kwaad en Gods
voorzienigheid (artikel 12 en 13)
‘En God zag dat het goed was.’ (refrein Genesis 1).
Als je een boek leest of een film kijkt zijn de eerste bladzijden of minuten cruciaal.
Mis je het begin, dan snap je de ontknoping ook niet. Zo is het ook met de Bijbel en
de inhoud van het christelijk geloof: mis je het begin, dan snap je het einde niet. De
basis van een gezond christelijk geloof is de herinnering aan een wereld die
smetteloos goed begon. De rode draad door de Bijbel is dat God eraan werkt dat alles
weer opnieuw wordt zoals het was: zeer goed!

De nieuwe Adam
Tot de dag komt waarop God alles nieuw zal maken blijft kwaad in de vorm van
schuld, ziekte, dood, geweld en zinloosheid iets waarmee mensen – ook Gods
kinderen! – moeten leven. Gods Woord begint niet bij en eindigt niet met een
moralistisch verhaal over de vraag hoe je als mens beter kunt leren leven. Mensen
zouden volgens de Bijbel ook niet moeten streven naar een wereld (of een leven)
waarin goed en kwaad in balans zijn. Een onmisbare schakel in het Bijbelse verhaal
van schepping tot herschepping is de komst van Jezus Christus. Hij wordt in de Bijbel
de tweede of laatste Adam genoemd (Romeinen 5; 1 Korintiërs 12). Adam betekent
mens. Jezus bracht het offer waardoor mensen die in Hem geloven opnieuw in
harmonie kunnen leven met elkaar en met God.
 Volgens veel mensen gaat het in dit en in een evt. komend leven om
balans en harmonie: met jezelf, met de ander en met je omgeving (de
natuur). Volgens hen bestaat de kosmos vanaf het begin uit positieve en
negatieve krachten: Yin en Yang. Hoe zou je daar als christen op kunnen
reageren? Wat is er volgens de Bijbel uit balans en wat is er voor nodig
om in evenwicht te raken?
 Op het liedje stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw is veel kritiek vanwege de
lijdelijke/afwachtende spiritualiteit die erin doorklinkt. Wat vind je, hebben de critici
gelijk?
 Paulus typeert het leven door de Geest als een leven in hoop. Lees Romeinen 8 vs. 1825. Hoe verhoudt zich een leven in afwachting tot een leven in volharding? Bekijk ook
de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 en 2. Hoe moet je als christen leven?
 [verdieping] wat zegt de NGB over de dwaling van de Manicheërs en wat heeft dat te
maken met Yin-Yang?

Engelen
God heeft elk schepsel allereerst een eigen taak heeft gegeven om de Schepper te
dienen. In de schepping zit ook rangorde: de mens staat aan het hoofd van de
schepping terwijl al het andere gemaakt is ‘om de mens te dienen, zodat de mens zijn
God kan dienen.’ (art. 12) Dat laatste geldt ook voor de engelen. Het Hebreeuwse
woord Malach (engel) betekent boodschapper. In het Oude Testament komen we
soms een hele bijzondere engel tegen: de Engel van de HEER. Gelovigen hebben in de
verschijning van deze engel vaak een voorafschaduwing van Jezus gezien. De
geschiedenis van de ouders van Simson is er een sprekend voorbeeld van (Rechters
13).
 Gelovigen hebben in de verschijning van deze engel vaak een voorafschaduwing van
Jezus gezien. Kan je begrijpen waarom?
 Er zijn verschillende engelen met verschillende taken. Een paar voorbeelden: er zijn
engelen die de dienst van de lofprijzing verrichten en engelen die betrokken zijn in
een geestelijke strijd en daarbij soms ook ingrijpen op aarde (Handelingen 5:17-20).
Engelen zijn boodschappers (o.a. Lucas 2), onderwijzers (Handelingen 1:10-11) en
dienende geesten (Hebr. 1:14). Zou je op grond van de Bijbel ook kunnen spreken van
beschermengelen (Matt. 18:10; Psalm 34:8)?

Voorzienigheid
Bijbel vertelt dat de zonde in de wereld is gekomen toen sommige engelen hun
oorspronkelijke positie ontrouw werden (Judas 1 vers 6). Het kwaad komt niet bij
God vandaan. Toch belijdt de kerk Gods almacht door te zeggen dat er niets gebeurt
zonder zijn beschikking: God heeft het kwaad wel in de hand. De Nederlandse
Geloofsbelijdenis zegt dat God de wereld, nadat Hij alles gemaakt, niet heeft
overgelaten aan zichzelf, aan het toeval of aan het lot. (art. 13).
 De Bijbel en de belijdenissen maken onderscheid tussen bewerking en beschikking:
God is niet de oorzaak van de zonde – het kwaad is niet terug te voeren tot Gods
Vaderhart maar komt wel uit Gods Vaderhand. God kan over het kwaad beschikken
door het toe te laten en te gebruiken ten goede. Lees Romeinen 8 vs. 28 en vs. 35-39.
Wat betekent ten goede en voor wie geldt deze belofte?
 Wat is precies de troost van de leer van de voorzienigheid volgens art. 13 en HC
zondag 10?
 Kan je uit eigen ervaring met elkaar delen hoe God kwaad in jouw leven ten goede
gebruikt(e)? Als hulpmiddel kan je hierbij de preek over zondag 10 gebruiken (d.d. 13
nov. 2011)

Nieuwe schepping!
Wat ons menselijk verstand te boven gaat moet je niet nieuwsgierig willen
onderzoeken maar in eerbied aanbidden (art. 13). Dat klinkt teleurstellend in een tijd
waarin mensen enorm veel weten en waarin nieuwsgierigheid als een deugd wordt
beschouwd en grenzen er zijn om te verleggen. Níet zoals in de volgende zin: Wij
stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om slechts te leren wat
Hij ons onderwijst door zijn Woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Maar wie
weet hoe de geschiedenis begon herkent hier een rode draad door de geschiedenis:
in het begin waren Adam en Eva volmaakt gelukkig en tevreden totdat ze de grenzen
van Gods Woord overschreden. God wil mensen leerlingen van Christus maken en zo
het paradijs in ere herstellen!
 In dit leven mag je leren om het – zoals als Adam en Eva in het paradijs – opnieuw te
doen met Gods Woord. Niet met meer maar zeker ook niet met minder. Dat
betekent: je mag jezelf en elkaar geen extra verplichtingen opleggen naast wat er in
de Bijbel staat. Aan de andere kant: luisteren naar Gods Woord betekent ook
zelfverloochening, keuzes maken die tegen je eigen gevoel in gaan. Praat hier eens
samen over door aan de hand van voorbeelden uit je eigen leven.

