
Genesis 1:26a en 2:7
En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…

toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en
blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Hier in deze verzen van Genesis vertelt God ons wie we zijn. Hij vertelt ons dat wij naar zijn beeld zijn geschapen
en daarom de moeite waard zijn. Zoals uit Efeze 1:4 blijkt heeft Hij ons in relatie met zijn zoon Jezus Christus
gedacht en gewild, en dat al vanaf de grondlegging der wereld. Toen de mens vanuit een vrije keus van de wil in
zonde viel, deed dat niets af aan Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en nog minder aan zijn liefde voor de
mens. God haat de zonde, maar heeft de mens desalniettemin zo lief gehad, dat Hij om die mens te redden en toch
deel te laten hebben aan zijn oorspronkelijke plan, zijn Zoon offerde. De grootsheid van dit offer wordt pas zichtbaar
wanneer wij door de Heilige Geest tot in het diepst van ons wezen overtuigd raken van zonde, gerechtigheid en
oordeel. Hoe belangrijk is het hier een juist zicht te hebben op onze geschapenheid zoals door God weergegeven in
de gekozen tekstwoorden voor deze week.

De zondeval had en heeft op elk terrein van het mens-zijn invloed: op geest, ziel en lichaam. Het is allereerst op het
vlak van de geest, de ingeblazen levensadem van God, waar de gevolgen bleken. Het contact met God was dermate
verstoord, dat de mens zich voor God verborgen hield toen Hij hem zocht. De levensadem was namelijk ‘gestokt’, er
was sprake van storing in het contactpunt dat de geest vormt met God. De communicatie tussen God en mens was
verbroken. Niet meer de geest domineerde nu, maar de ziel. Het Ik schreef de wet voor en omdat het Ik voor God zo
niet kon bestaan, zocht het een plaats om zich te verstoppen, helemaal omdat het in het licht van God zichzelf zag:
naakt en dat tot op het lichaam, een lichaam dat door de val sterfelijk was geworden. We kunnen de consequenties
van de zondeval als volgt op een rij zetten: het contact met God was stuk, de onderlinge relatie tussen de mens,
Adam en Eva, was verstoord - ze schaamden zich voor elkaar, de mens schaamde zich voor zichzelf; en de relatie
tussen de mens en de natuur was verstoord. Al de problemen die de mens tot op vandaag meemaakt, hebben hun
oorsprong in die fatale keuze destijds in het Paradijs. Onherroepelijk zijn de gevolgen op heel het mens-zijn: geest,
ziel en lichaam. Herstel in welke zin ook, zal altijd beginnen met het in het reine komen van de mens met God. Hij is
in de persoon van Jezus Christus het focuspunt. De enige die weet wat er werkelijk aan de hand is, in welke
probleemsituatie ook, is God. Hij kent als Schepper van de door Hem geschapen mens ons als geen ander.

Wanneer David in Psalm 139 naar God toe zegt: doorgrond en ken mij, komt dat nieuwtestamentisch neer op het
erkennen dat alleen God door zijn Heilige Geest de grondoorzaak van welk probleem ook in en bij mij aan het licht
kan brengen. Een juiste diagnostiek naar geest, ziel en lichaam kan stellen. Enkel zijn wijsheid kan mij overtuigen
van mijn dwaasheid tot in het diepst - de ziel - van mijn wezen. Hoe is het tussen mij en Hem? U, jou en Hem? Gaat
het goed naar geest, ziel en lichaam? Alleen bij Hem is alle wijsheid die nodig is!

Gebed
Wat een wonder van genade dat U de mens, ondanks zijn moedwillige val, niet hebt losgelaten. Dat U geen streep
hebt gehaald door het oorspronkelijke plan van voor de grondlegging der wereld. Dank dat een oprecht aanvaarden
van het offer van Uw Zoon voldoende is om de breuk te herstellen en ons weer te laten delen in Uw voornemen:
bestemd als bruid voor Jezus Christus de Bruidegom. God des vredes heilig ons geheel en al opdat onze geest, ziel en
lichaam bij de komst van onze Here Jezus Christus in allen dele onberispelijk blijkt bewaard te zijn. Laat ons zijn als
klei in de hand van de pottenbakker, amen.


