EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE—MAŁE CICHE

HET LEVEN EN HET WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD
Boodschap één
Gods eeuwig voornemen en de val van de mens
Schriftlezing: Gn. 1:26-27; Ef. 3:10-11; Gn. 2:7, 9; 1 Tes. 5:23; Gn. 3:3-6;
Rom. 7:17-18a, 24; 6:6b; 5:19; Joh. 8:44; 1 Joh. 3:10; Rom. 5:18; Joh. 3:18, 36; Rom. 5:12;
Gn. 4:3, 5-7; Jud. 11; Gn. 4:16-24; 6:2-3, 5-7, 11-12, 17
I. Gods oorspronkelijke bedoeling, Zijn eeuwig voornemen—Gn. 1:26-27:
A. Om Zichzelf in Zijn uitverkoren volk uit te delen om een collectieve mens voort
te brengen als Zijn uitdrukking—Ef. 3:10-11, 16-19.
B. Om een collectieve mens te hebben:
1. Naar Zijn beeld—voor Zijn uitdrukking—Gn. 1:26a, 27.
2. Die Zijn heerschappij heeft—om Hem te vertegenwoordigen om met Zijn
vijand af te rekenen—Gn. 1:26b.
C. De mens is geschapen als een driedelig vat met het vermogen God te ontvangen
als leven voor het voltooien van Zijn eeuwig voornemen—Gn. 2:7, 9; 1 Tes. 5:23.
II. De val van de mens:
A. De eerste val van de mens—Adam en Eva—Gn. 3:1-6:
1. De oorzaak van de eerste val van de mens:
a. De verleiding van de slang:
(1) Satan misleidde de mens waardoor de mens niet vertrouwde op God
maar juist vertrouwde op iets anders dan God—Gn. 3:5.
(2) Satan misleidde de mens door de mens te laten twijfelen aan God,
Zijn woord, Zijn hart en Zijn bedoeling—Gn. 3:3-6.
b. De mens gebruikte zijn geest niet.
c. De vrouw nam het leiderschap op zich.
2. Het resultaat:
a. De geest van de mens werd dood—Ef. 2:1.
b. De ziel van de mens werd verdorven—Ef. 4:17-18a.
c. Het lichaam van de mens werd van aard veranderd—Rom. 7:17-18a, 24;
6:6b.
d. De mens werd tot zondaar gesteld—Rom. 5:19.
e. De mens werd het kind van de duivel—Joh. 8:44; 1 Joh. 3:10.
f. De mens werd veroordeeld, in afwachting van Gods oordeel—Rom. 5:18;
Joh. 3:18, 36.
g. Dood—Rom. 5:12.
B. De tweede val van de mens—Kain—Gn. 4:3, 5-7, 16-24:
1. De oorzaak van de tweede val van de mens was dat de duivel Kain van binnen
had gewonnen en dat Kain zo hooghartig was om Gods manier van
behoudenis op te geven en zijn eigen weg te gaan—4:3, 5-7; Jud. 11.
2. Het resultaat van de tweede val was dat Kain het aangezicht van de Heer
verliet en een goddeloze cultuur vormde—Gn. 4:16-24.
C. Het resultaat van de val van de mens is dat de mens verwoest is en op geen enkele
manier Gods eeuwig voornemen kan voltooien—Gn. 6:3, 5-7, 11-12.
III. Gods manier van behoudenis wordt overgedragen naar de toekomstige
generaties—Heb. 11:7.

