Schriftlezing: Gen. 1:26-2:3, Rom. 5:12-21, Tekst:
Rom. 5:17, Thema: HC3. Zingen: Ps. 65:1 en 2; Ps.
65:3; Ps. 51:3 en 5, Ps. 130:1, 2 en 3, Ps. 85:1

Over de oorzaak van het kwaad [v&a7].
Hoe komt het toch dat ik geneigd ben om God/
naaste te haten (zie HC2)?

Hoofdpunten van de preek

Ook hier een gelovig en voorbeeldig antwoord. Het
is geen issue in de Schrift hoe/ waarom dit zo ligt.
Want dát het verband er is, is wel duidelijk. Rom. 5.

Verkeerd geschapen [v&a6]?
Het maakt nogal wat uit hoe we deze vraag stellen:
in ongeloof of vanuit geloof.
Ongeloof legt de schuld bij een ander (God). Geloof
zoekt de schuld bij zichzelf. Aan God ligt het niet. Hij
heeft mij goed en naar Zijn evenbeeld gemaakt:
 Goed (tov, hebreeuws): zonder gebrek, naar
Gods welgevallen, perfect.
 Gods spiegelbeeld. Via Ef. 4:24 (de
herschepping) trekt de HC de lijn terug naar de
schepping van de mens: in ware gerechtigheid
(ik // Gods wet) en heiligheid (ik // Gods doel).
Alles was erop gericht om aan het doel van God toe
te komen: om als minister onder God, Hem echt te
kennen, hartelijk lief te hebben en eeuwig te loven
en te prijzen. De zaligheid ligt open.
Liefhebben: dat doe je niet als dier (schepselmatig,
zonder emotie) of als robot (mechanisch). Het
unieke van de mens is de vrijwillige keuze, de wil om
werkelijk lief te hebben.
Waarom kiest de mens dan toch voor het kwaad?
Dat zien we terug in de trigger van de duivel: ‘u zult
als God zijn.’
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Wat aanvaardt het geloof? Niet onze kijk op de
mensheid. Die is individualistisch. Het bijbelse
mensbeeld is collectief. God ziet de mensheid als
geheel. Adam is representant. Omdat hij koos voor
het kwaad, zit die keuze er bij ons allemaal in.
Hoe erg is erg [v&a8]?
Geladen opeenstapeling woorden: zijn we zó
verdorven dat wij totaal niet in staat zijn om enig
goed te doen en geneigd tot alle kwaad?
Wat goed en kwaad is wordt niet door ons, maar
door God bepaald: goed = // schepping. Perfect,
helemaal, altijd van, voor en door God. Kwaad is het
tegenovergestelde.
Het gaat hier om de gelovige aanvaarding van wat
God als goed/ kwaad beschouwt. De mens is door
en door corrupt en moet daarom opnieuw geboren
worden…
Het geloof verwacht alles van de 2e Adam: Christus
die steeds verhoogd wordt in de verkondiging van
het evangelie. In Hem ben ik helemaal zoals God
het wil: een nieuwe schepping.

