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Inleiding
Goede middag, welkom bij Every Nation bij onze nederlandstalige familiedienst.
We zijn ondertussen al 3 weken bezig met de prekenreeks Defining Faith. Vorige
week gingen we echt aan de slag met systematische theologie en vroegen we
ons af hoe we God het beste omschreven. We gaven karakteristieken en
stonden voornamelijk stil bij de Drie ene God. Met deze analyse gingen we
letterlijk de fundamenten leggen van onze prekenreeks want hoe kunnen we het
over concepten hebben als zonde, de mens, redding als we niet stil staan bij
wie God is. Natanja bouwde letterlijk de fundamenten en vandaag wil ik verder
bouwen aan ons geloof door “De zaak mens”. Misschien denk je wel aan de film
De zaak Alzheimer… die richting gaan we niet op. We kiezen ervoor om in de
spiegel te kijken en oprecht de vraag te stellen wie we zijn.

De zaak mens gaan we concreet onderzoeken aan de hand van volgende
indeling;

● God als schepper
● Geschapen naar Gods beeld
● Jezus als evenbeeld

We ronden het vandaag af met de vraag hoe het nu verder moet. Dus als je de
rode draad verliest… Haal dan even je smartphone uit… neen niet om te
internetten of actief op social media te zijn maar juist om even naar je
spiegelbeeld te kijken en er aan herinnerd te worden dat we het vandaag hebben
over ons….

Goed, je mag nu eerst allemaal eens je telefoon uithalen of voor de dames/heren
onder ons een klein spiegeltje… Kijk eens naar jezelf in de spiegel/camera of
zwart scherm en wie weet komen er spontaan wel een aantal positieve of
negatieve bedenkingen bij je op over het beeld dat je voor je ziet… stel nu eens
aan je spiegelbeeld de vraag: Wat maakt ons als mensen zo bijzonder? Van waar
kwam je antwoord? Iets van wat je ooit leerde, antwoordde je instinctief?
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Goed, je mag allemaal terug naar je smartphone kijken terwijl ik volgende stelling
voorlees: “De mens is mens omdat we bestaan uit zowel een ZICHTBAAR als een
ONZICHTBAAR element waardoor het voor ons mogelijk is om tegelijkertijd in een
ZICHTBARE als een ONZICHTBARE wereld te zijn”. Wat doet dit met je hoofd/hart?
Hou deze gedachte vast want vandaag staan we stil bij het feit dat IK als mens
bijzonder ben en mens ben omdat ik besta uit een zichtbaar en een onzichtbaar
element waardoor ik tegelijkertijd in een zichtbare als een onzichtbare wereld kan
zijn.

Een hele boterham hé maar geen zorgen want we beginnen logische wijs bij het
begin.. ( citeer de eerste woorden van de Bijbel in het Hebreeuws, In het begin
schiep God). Wie misschien onder de indruk is van die woorden in het Hebreeuws,
niet doen want het zijn de enige woorden die ik nog ken/kan… Beetje spijt dat ik het
niet heb onderhouden.
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God als schepper
Misschien kwam vandaag al spontaan de gedachte bij je op dat wij als mens door
God geschapen zijn. Dit zegt iets over wie God is, maa definieert ons ook al snel.
God wordt dan een schepper. Ik ga nu even over mezelf praten, kan perfect want
vandaag hebben we het over de mens maar goed. Ik studeerde theologie aan de
Katholieke Universiteit in Leuven… Heel veel mensen vonden daar wat van en één
van hun veronderstellingen was steeds opnieuw dat ik door mijn studies mijn geloof
in God en in het bijzonder dat hij de schepper en de bedenker van dit alles zou
verliezen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ze helemaal ongelijk hadden, dat mijn
roots sterk genoeg waren… Ik heb met deze materie geworsteld, hard geworsteld
maar uit deze worsteling is geen afwijzing gekomen. Integendeel ik kan nu met mijn
hart op de borst en vol geloof de eerste zinnen van de geloofsbelijdenis van Nicea
meezeggen namelijk:”Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van
hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is."

Dit stukje van de geloofsbelijdenis is gebaseerd op de eerste woorden van de Bijbel,
In het begin schiep God de hemel en aarde. Hier liggen dan ook de basis
beginselen van het theïsme. Het theïsme is eigenlijk een filosofische stroming of een
bril waardoor je naar de wereld kan kijken, het kleurt een aantal concepten maar
vooral hoe je naar de wereld kijkt. Waar staat het theïsme dan voor? Je kan het
lezen op de slide. Het theisme is namelijk de erkenning dat er een persoonlijke God
bestaat die zich openbaart in zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld.
Waaaauw wat een statement zowel de geloofsbelijdenis met genesis 1 als basis als
het theïsme, eentje die ik nu met plezier maak want doordat ik dit over God geloof,
wordt er ook heel wat over mij ( niet ik als persoon) maar mij als mens zijnde verteld.
Ik ben dan namelijk bijzonder WANT ik ben geen product van een aantal
toevalligheden MAAR ik ben het resultaat van God zijn scheppingsdaden en doet u
dat niet als mens een paar cm groeien? Even checken? Lijk ik nog steeds even
groot?
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De bijbel getuigt van een persoonlijke God, een God die steeds weer zijn liefde voor
de mens kenbaar maakte door zich te openbaren en geen idee of je er bij stil stond
MAAR in Genesis 2, 7 staat dat God zijn levensadem in de mens blies…. Van
intimiteit en persoonlijk contact gesproken….

Ik geloof in een God die de schepper is van de zichtbare en de onzichtbare zaken
dus waarom zou het dan niet geloofwaardig zijn dat wij als mens uit zowel een
zichtbaar als een onzichtbaar element bestaan?
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Geschapen naar Gods beeld
Goed, voor wie even niet meer helemaal mee is… Haal die smartphone maar
terug uit kijk naar jezelf en zeg maar tegen jezelf… Ik ben mens omdat ik
geschapen ben door God, de Schepper van al de zichtbare en de onzichtbare
dingen… hierdoor is het niet zo ongeloofwaardig dat ik als mens ook uit een
zichtbaar als een onzichtbaar element zou bestaan.

Goed, we zijn dus een resultaat van Gods scheppingsdaad… Geweldig laten we
even kijken naar Genesis 2, 26 en 27 waar we meer gaan ontdekken. Er staat
daar geschreven: “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.’
God schiep de mens als zijn evenbeeld; als evenbeeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.” ( Gen 1, 26- 27).

Wat staat daar nu allemaal en vooral wat zegt dit nu over ons als mens?

Gen 1, 26 - 27: 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 daarop
rondkruipt. God schiep de mens als zijn als zijn evenbeeld, als Zijn evenbeeld
schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

Wij = verwijzing naar de Drie ene God (link met vorige week!)
Evenbeeld = verwijzing naar een object dat vergelijkbaar is met iets anders of het
vaak vertegenwoordigt.
lijken = verwijzing naar een object dat vergelijkbaar is. Met het woord lijken
gebruikt men meestal niet in een context van vertegenwoordiging.
Oorspronkelijke motivatie voor de creatie van de mens
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Wij
Het eerste wat er mij opvalt is dat er staat geschreven: Laten wij mensen
maken…. Wij, niet laat IK…. Die WIJ verwijst naar God en concreter naar de drie
ene God, God als Vader, Zoon en Geest. Dat ene woordje geeft opnieuw de
relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare weer want… God de Vader,die in
de Hemelen zijt ( het onzichtbare) de Zoon, die Als mens naar de wereld
gekomen is om te sterven aan het kruis voor mij ( het zichtbare) en de Geest,
het onzichtbare hier op aarde aanwezig.. Jezus beloofde een helper aan zijn
gelovigen. Tijdens mijn voorbereidingen kreeg ik steeds opnieuw een warm
gevoel toen ik doorhad dat het hier over de drie ene God gaat.

Evenbeeld
God zei laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn… Kort door de bocht die
bestaan uit een zichtbaar als een onzichtbaar element omdat God door de drie
ene God ook zo is. Ik zei al in het begin dat mijn Hebreeuws niet meer zo goed
terug gaat om het juist uit te spreken maar gelukkig kan ik nog aan de slag met
vertalingen… In de oorspronkelijke tekst bedoelt men met evenbeeld concreet
de verwijzing naar een object dat vergelijkbaar is met iets of het vaak
vertegenwoordigd.

Dit wil zeggen dat we als mens ons kunnen vergelijken met wie God is, en dat
we naar zijn beeld zijn geschapen… We vertegenwoordigen een stuk van wie
God is hier op de aarde maar door onze zondige natuur vertegenwoordigen we
echter niet meer een zuiver beeld. Ik denk dat het veiliger is om te stellen dat
God het verlangen had bij de creatie van de mens dat wij als zijn bijzondere
schepsel een deel van wie hij is kon vertegenwoordigen.

Grudem, een systematisch theoloog ontwikkelde een lijst met eigenschappen
die het evenbeeld van God omschrijven maar ook in de mens terug te vinden
zijn.
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spiritualiteit moraliteit rationaliteit sensitiviteit

intimiteit en
verbondenheid

vrije wil /vrijheid taalvaardigheid creativiteit

procreatie verantwoordelijkheid

Het valt je misschien wel op dat we bij deze eigenschappen ook opnieuw een
onderscheid tussen het zichtbare en het onzichtbare kunnen maken. Vaak ligt de
bron van bijvoorbeeld verantwoordelijkeid, creativiteit, spiritualiteit in het
onzichtbare, maar is het resultaat wel direct zintuigelijk waarneembaar. Al deze
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eigenschappen omschrijven wie God is, het is onzichtbaar toch zien en ervaren we
in ons leven deze zaken. Prachtig toch!

Definitie Voorbeeld

Spiritueel Persoonlijke innerlijke ervaring.
Fundament : onzichtbaar

Vrije wil Geen pop aan touwtjes
Fundament: onzichtbaar

rationeel Gebruik van rede : onzichtbaar

Relationeel In staat om in relatie te staan met
elkaar

Emotioneel Ervaren van emoties God zag dat het goed was, Hij is
boos ( Noah)

Moraal Geheel van gedrag en handelingen
die wenselijk zijn.

Taalvaardig Woorden gebruiken om ons uit te
drukken.

Verschil met dieren want wij kunnen
symbolisch communiceren

Creatief Wie gemakkelijk mooie en nieuwe
dingen maakt of ontdekt, out of the
box denken.

procreatief voortplanting

Leidend Leiderschap opnemen

Lijken
Beetje verder zien we het woord lijken staan. In de oorspronkelijke Hebreeuwse
tekst staat hier een ander woord dan wat men gebruikte om het evenbeeld van God
uit te drukken. Het gaat hier ook om een verwijzing naar een object dat vergelijkbaar
is maar het woord lijken wordt niet in een context van vertegenwoordiging gebruikt.
Het is een nuance verschil maar niet te verwaarlozen. We lijken op God, we zijn
geschapen naar zijn evenbeeld maar door onze natuur, door wie we zijn staan we
veraf van hoe het bedoeld was waardoor lijken gepast lijkt.
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Scheppingsopdracht van de mens
Na het stukje waar heel concreet staat geschreven naar welk beeld dat we
geschapen zijn en we kunnen aannemen dat we op God lijken, God die zowel
zichtbaar als onzichtbaar is.. Komt er een vers waarin de oorspronkelijke
scheppingsmotivatie van de mens lijkt beschreven staan: 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 daarop rondkruipt

Over roeping en doelen gesproken dit kan zeker en vast al tellen.. Wat een
verantwoordelijkheid… Wij mogen zorg dragen over God zijn schepping… We
mogen in onze roeping gaan staan en op de manier waarop God het voor ons
persoonlijk bedoeld heeft deze opdracht uitvoeren. Een oproep om dicht bij God te
leven en het oorspronkelijke ontwerp voor jou als mens te ontdekken. God heeft ons
bewust geschapen en zijn levensadem in ons geblazen. Het leven hoeft dus niet
zinloos te zijn.

Ik hoop dat je weet dat hier ook een doel voor jouw eigen leven in verweven ligt.
Misschien heb je er nog geen zicht op wat je unieke taak is hier op deze wereld,
maar dat er eentje is, daar valt niet over te twijfelen.
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Jezus als evenbeeld

Laten we even terug inzoomen op het feit dat we geschapen zijn naar Zijn evenbeeld
want ik wil het hier in deze context graag hebben over de Zoon van God Jezus, het
vleesgeworden Woord.

Jezus wordt omschreven als de Immanuel… betekent God met ons. In de advent en
de kerstperiode die eraan komt is Immauel, God met ons iedere keer weer datgene
dat er voor mij uitspringt… God koos ervoor om met ons te zijn, in Jezus werd hij op
een andere manier zichtbaar… Jezus is de perfecte vertegenwoordiging van wie
God is en weet je wat het mooie eraan is? Het feit dat hij als mens naar de wereld
kwam, maakte het voor ons nu ook mogelijk om ons te herkennen in hem. Jezus
was zowel mens als God en als mens zijnde kunnen we ons aan hem spiegelen. Als
mens zijnde kon hij ons redden en het contact met God herstellen. Dit mensen is het
evangelie en het mooiste geschenk dat ik kon ontvangen

In Kolosensen 1, 15 en 16 staat omschreven dat we naar Jezus kunnen en mogen
kijken als de perfecte vertegenwoordiging van het beeld van God hier op aarde. Het
mooie is dat hij dit deed als mens en wij dus omdat we mens zijn met zowel onze
zichtbare als onzichtbare elementen we in staat zijn om het te begrijpen, te vatten en
ons door te laten vormen.

We hebben nu al naar onszelf in de smartphone gekeken om vragen te stellen en stil
te staan bij ons als mens. Eigenlijk zouden we nu naar het leven van Jezus kunnen
kijken naar de beloftes uit het Oude Testament om er ons dan aan te spiegelen
zodat het beeld van God dat wij met ons meedragen los kan en mag komen van
onze zondige natuur en steeds dichter aanleunt bij hoe God zijn beeld bij ieder van
ons heeft gelegd…

En nu…. Wat moeten we nu met al deze informatie? Wat zijn we er concreet mee?
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Hoe moet het nu verder?
● Gods verlangen naar herstel bij de oorspronkelijke scheppingsmotivatie van

de mens.
● Intimiteit met de drie ene God maakt het voor ons mogelijk om het zichtbare

en het onzichtbare van en in de mens te begrijpen
● In je oorspronkelijke ontwerp gaan staan waardoor het zichtbare en

onzichtbare van je ontwerp gefundeerd zijn op wie God is.


