
DE DROOM 
VAN GOD



Adam en Eva waren 
geschapen naar Gods beeld 
en naar zijn gelijkenis. 

Ze waren prachtig. In alles 
weerspiegelden zij de goedheid 
en de grootheid van God. In hun 
zondeloze staat hadden zij van 
God de opdracht gekregen zich te 
vermenigvuldigen en de aarde te 
vervullen met nakomelingen die 
ook een goddelijke natuur zouden 
bezitten. Zij zouden God en elkaar 
liefhebben en dienen, in harmonie 
met elkaar en in grote eenheid! 

In alles weerspiegelden 

Adam en Eva 
de goedheid van God.
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Door hun ongehoorzaamheid aan God 
ontaardden de levens van Adam en 
Eva. De zonde kreeg meer en meer 

invloed op hun gedachten, hun gevoelens 
en hun emoties. Zij begonnen zich schuldig 
te voelen en naakt.1  De zonde beïnvloedde 
hun wil, zodat zij een slaaf van de zonde 

werden.2  Adam en Eva verloren hun door 
God gegeven heerschappij en konden niet 
uit zichzelf onder de heerschappij van de 
zonde uit komen.3  De zonde drong hun 
leven binnen en veranderde hun goddelijke 
natuur zodanig dat de menselijke natuur 
uiteindelijk geheel zondig werd.4

LEES NA IN DE BIJBEL:
1 ‘Maar God, de Heer, riep de mens: ‘Waar 

ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in 
de tuin en werd bang omdat ik naakt 
ben; daarom verborg ik me’ (Genesis 
3:9-10, NBV).

2 ‘Jezus antwoordde hun: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de 

zonde doet, is een slaaf van de zonde’ 
(Johannes 8:34).

3 ‘Daarom, zoals door één mens de zonde 
in de wereld is gekomen, en door de 
zonde de dood, en zo de dood over 
alle mensen is gekomen, in wie allen 
gezondigd hebben’ (Romeinen 5:12).

4 ‘Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn 

zij verdorven; er is niemand die goed 
doet, zelfs niet één’ (Psalm 14:3, zie ook 
Psalm 53:4).  
‘…opdat u onberispelijk en oprecht zult 
zijn, kinderen van God, smetteloos te 
midden van een verkeerd en ontaard 
geslacht, waaronder u schijnt als lichten 
in de wereld…’ (Filippenzen 2:15).

Door hun 
ongehoorzaamheid 
aan God ontaardden de levens 

van Adam en Eva.
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God is nooit van zijn plan afgeweken. 
In zijn nooit falende liefde besloot 
Hij ons niet aan ons lot over te laten. 

Zijn droom staat Hem nog steeds helder voor 
ogen: een aarde vol mensen die Hem en elkaar 
volkomen liefhebben. Direct na de zondeval 
kondigde Hij Adam en Eva aan dat er een 
mens geboren zou worden die de heerschappij 
van de duivel over deze aarde zou verbreken.1  

Door middel van een scheppingswonder 
schiep God een nieuwe ‘Adam’ in de 
baarmoeder van Maria.2

Direct na de zondeval 
kondigde God aan dat er 

een mens geboren 
zou worden 

die de heerschappij van 
de duivel over de aarde 

zou verbreken.

LEES NA IN DE BIJBEL:
1 ‘En Ik zal  vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, 

en tussen uw nageslacht en haar nageslacht; Dat zal u de kop 
vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen’ (Genesis 3:15).

2 ‘En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest 
zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren 
zal worden, Gods Zoon genoemd worden’ (Lucas 1:35).
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Jezus confronteerde ons met de 
boodschap dat ons hart doodziek 
is geworden door de macht van 

de zonde.1  Hij wees ons erop dat 
wij een nieuw hart en een nieuwe 
geest nodig hebben, dat wij opnieuw 
geboren moeten worden! 

2  Jezus’ 
sterven aan het kruis heeft onze 
wedergeboorte mogelijk gemaakt. 
God belastte Jezus Christus, die geen 
zonde gedaan had, met onze zonden. 
In ruil daarvoor rekent God de 
rechtvaardigheid van Christus ons 
toe.3 Als wij geloven in het wonder 
van het kruis, dan zal God onze 
zonden vergeven en zal er een einde 
komen aan de heerschappij van de 
zonde in ons leven.4

LEES NA IN DE BIJBEL:

1 ‘Want van binnenuit, uit het hart 
van de mensen, komen voort 
kwade overwegingen, alle overspel, 
ontucht, moord, diefstal, hebzucht, 
allerlei kwaadaardigheid, bedrog, 
losbandigheid, afgunst, lastering, 
hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte 
dingen komen van binnenuit en 

verontreinigen de mens’  
(Marcus 7:21-23).

2 ‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet opnieuw geboren wordt, 
kan hij het Koninkrijk van God niet 
zien’ (Johannes 3:3).

3 ‘Want God nam Christus die geen 
zonde gedaan had en belastte Hem 

met onze zonden. In ruil daarvoor 
rekent God de rechtvaardigheid van 
Christus ons toe’ (2 Korintiërs 5:21, HB).

4 ‘Dit weten wij toch, dat onze oude 
mens met Hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam van de zonde 
tenietgedaan zou worden en wij 
niet meer als slaaf de zonde zouden 
dienen’ (Romeinen 6:6).

Jezus wees ons 
erop dat wij 

een nieuw hart en 
een nieuwe geest 

nodig hebben.
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Alle mensen verlangen naar vrede. Er is een vrede 
die alle verstand te boven gaat.1 Deze vrede ligt 
verankerd in het geloof dat er een God is die 

almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is.  
Dit te weten brengt vertrouwen, rust, zekerheid, geloof, 
hoop en liefde. Door te geloven in deze almachtige, 
alwetende en alomtegenwoordige God kun je tot 
werkelijke overgave komen. Dan durf je jouw hart en 
jouw leven in zijn hand te leggen. In het vertrouwen dat 
Hij weet, begrijpt, overziet en er altijd zal zijn. Dan weet 
je je te midden van de stormen van het leven verankerd 
in Hem die jou liefheeft met zijn eeuwige liefde.2 Wat is 
het geweldig om deze machtige God te mogen kennen. 

Vrede die alle verstand 
te boven gaat ligt verankerd 

in het geloof dat God almachtig, 
alwetend en alomtegenwoordig is.

LEES NA IN DE BIJBEL:

1 ‘En de vrede Gods, die alle verstand 
te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten behoeden in Christus 
Jezus’ (Filippenzen 4:7, NBG).

2 ‘Want lang voor die tijd heeft de 
Here tegen Israël gezegd: Mijn volk, 
Ik heb van u gehouden met een 
eeuwigdurende liefde; liefdevol heb 
Ik u naar Mij toegetrokken’  
(Jeremia 31:3, HB).
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