EVANGELIEGEMEENTE MORGENSTOND EXODUSKERK

Startstudie 1: Wie is God?
Inleiding
In het christelijk geloof gaat het om God.
Daarom beginnen we deze studies met de
vraag wie God is. En wat dat betekent voor
ons leven. We gaan lezen in de Bijbel, het
boek waarin God zich laat kennen.

Ze hadden gezondigd; het open contact dat
er was geweest, was nu verstoord. Dat is het
slechte nieuws.

God is de Schepper
In de eerste hoofdstukken van de Bijbel
wordt verteld dat God de hemel en de aarde
heeft gemaakt (lees hierover in Genesis 1 en
2). God is de Schepper (maker) van alle
dingen. Hij heeft alles heel goed gemaakt,
volgens zijn goedheid en creativiteit. In de
schepping kunnen we Gods grootheid
herkennen.

Het goede nieuws is dat God na deze
gebeurtenis (‘de zondeval’) er alles aan ging
doen om het contact te herstellen. Daarvoor
moest er veel gebeuren, want er was veel
stukgegaan:
o Alle mensen waren slecht geworden.
o Alle mensen deden slechte dingen
(‘zonden’).
Voor beide problemen moest een oplossing
komen.

Vraag 4: Lees Genesis 3:1-7. Wat hadden
Adam en Eva precies verkeerd gedaan?
Waarom was dat zo erg?

Vraag 1: Noem een deel van de schepping
dat je bijzonder mooi vindt.
God is heilig en rechtvaardig
Die oplossing was nodig omdat God geen
slechte dingen door de vingers ziet. Hij is
heilig, volmaakt. God gaat niet samen met
verkeerde dingen. Hij is ook rechtvaardig.
Hij kan geen zonde door de vingers zien,
doen alsof het niet gebeurd is.

Vraag 2: Kun je één of twee eigenschappen
van God noemen die we in de schepping
kunnen opmerken?
Een heel speciaal deel van Gods
scheppingswerk is de mens. Van de mens
wordt gezegd dat hij gemaakt is naar Gods
evenbeeld en op God lijkt. Dat betekent dat
we in mensen iets van God kunnen
herkennen. Maar ook dat we een beetje
kunnen begrijpen Wie God is. Hij is creatief
en wijs. Hij kijkt en luistert. Hij is bewogen.
Hij houdt van contact.

Vraag 5: Wat is Gods oplossing voor het
probleem van de zonden?
God is goed
Ondanks de ongehoorzaamheid van de
mens, heeft God de moed niet opgegeven.
Hij wil het contact herstellen. Hij is goed,
Hij wil zijn genade laten zien aan alle
mensen die het willen. De hele Bijbel door
zien we dat God geduld heeft, dat Hij
vergeeft. God geeft mensen een tweede
kans.

Vraag 3: Hoe kunnen mensen contact
hebben met God? Heb je daar wel eens iets
van ervaren?
God wil contact
In Genesis 3:8 lezen we dat God wandelde
in tuin die Hij voor de mensen gemaakt had.
Hij wilde hen ontmoeten, met hen omgaan.
Maar er was iets verschrikkelijks gebeurd.
De eerste mensen, Adam en Eva, hadden
een belangrijke richtlijn van God overtreden.

Aan het eind van de Bijbel wordt helemaal
duidelijk dat God goed is. En dat hij de
mensen liefheeft. Dat is gebleken toen God
mens werd. In Jezus Christus, de Zoon van
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God, is Hij naar ons toegekomen. Om ons
te redden, te verlossen.

Vraag 8: Welke gedachten en gevoelens heb
je bij het woord ‘vader’? Waar komen die
gedachten en gevoelens vandaan?

Vraag 6: Wat staat hierover in Johannes
3:16? En in Romeinen 3:22-24?

Vaders zijn niet volmaakt. Sommige aardse
vaders maken er zelfs een potje van. Met alle
gevolgen van dien voor hun kinderen. Maar
God is een volmaakte Vader. Hij is trouw,
vol liefde, vol geduld. Hij is er altijd.
In het Oude Testament wordt ons verteld
dat God een Vader is voor zijn volk Israël
(Deuteronomium 32:6). Hij is een Vader
voor gelovigen die zijn zorg speciaal nodig
hebben (2 Samuël 7:14).
In het Nieuwe Testament leren we dat God
in de eerste plaats de Vader is van onze Heer
en Redder (Johannes 14:6-10). Maar Hij is
ook onze Vader (Johannes 20:17)! Alle
mensen die geloven in de Heer Jezus
worden opnieuw geboren: ze worden als het
ware geboren als een kind van God
(Johannes 1:12). En ze mogen God leren
kennen als hun Vader. Heel persoonlijk.

Drie Personen
Er is één God. Maar die éne God laat zich in
de Bijbel kennen als drie personen. In het
Oude Testament, het eerste deel van de
Bijbel, is dat nog niet zo duidelijk. Al krijgt
de aandachtige lezer er wel een vermoeden
van. Maar in het Nieuwe Testament, het
tweede deel van de Bijbel, wordt het echt
duidelijk: er zijn drie goddelijke Personen.
Ze zijn één: ze hebben hetzelfde plan, ze
werken samen, ze zijn er voor elkaar. Ze zijn
ook verschillend: ze werken op verschillende
manieren.
o de Vader
o de Zoon, de Heer Jezus Christus
o de Heilige Geest, de Geest van God
Vraag 7: Probeer over elk van de drie
Personen iets te vertellen.

Vraag 9: Durf je God jouw Vader te
noemen? Waarom?
Vraag 10: Denk na over wat je in deze
studie hebt ontdekt. Waar zou je speciaal
voor willen bidden? Waar kunnen we God
voor danken?

God is een Vader
Over de drie goddelijke Personen zullen we
in volgende studies nog verder nadenken.
Maar hier noemen we al dat God een Vader
is.
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