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2 Gods scheppingsplan en Gods herstelplan 
 [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 10/10/21] 
Genesis 3:8-9| Efeze 1:1-14 
 
Verlangen  
Mensen zijn verlangende wezens: we hopen op dit en zien uit naar dat. Het is best lastig, ook 
als christen, om in je denken te schakelen van je eigen verlangen naar het verlangen van God. 
Want ook Hij heeft verlangens. Dat zijn we vaak kwijtgeraakt. Zelfs in ons gebed gaat het vaak 
over onze eigen verlangens. De kerk is er (ook) om ons weer bewust te maken van Gods ver-
langens. Wat verlangt God nu eigenlijk? Wat is zijn droom? Als je beseft dat Gods verlangen 
alles te maken heeft met ons mensen, dan zou ons hart toch sneller moeten gaan kloppen. 
Want ons leven komt pas tot zijn bestemming als we weten wat die bestemming is. Het doel 
van ons leven is dat Gods verlangen ook ons verlangen wordt. 
 
Gods plan 
Gods plan is groter dan mensen redden alleen. God had al een plan voor de zondeval. Daar 
houdt Hij nog altijd aan vast. De redding van mensen door het lijden en sterven van Jezus 
Christus (Gods herstelplan) is er om dat oorspronkelijk plan (Gods scheppingsplan) mogelijk 
te maken. 
Gods boek vertelt ons over het verlangen van God. Het wonder is dat wij mensen daarin be-
trokken worden: om te leven in relatie met Hem. Maar de mens kwam tegen God in opstand. 
Gods plan raakte verstoord. We noemen dat ‘de zondeval’. Door onze ongehoorzaamheid aan 
God is het beeld van God in ons beschadigd geraakt. Daarmee kunnen we als mens niet meer 
voldoen aan onze roeping. Dat werkt in alles door: de band met God is verstoord, onderlinge 
relaties tussen mensen zijn beschadigd en ook falen we in het representeren van God op 
aarde. 
 
God zoekt  
Door de zondeval kwam het kwaad in de wereld. Maar God zoekt de mens op: waar ben je? 
(Gen.3,9) God wil ons niet kwijt. Hij gaf zond zijn Zoon, die redding brengt. Christus droeg onze 
schuld weg, en overwon de macht van het kwaad. Maar dat was niet Gods oorspronkelijke 
plan met de mens. De mens is niet geschapen om gered te kunnen worden van zijn zonden. 
Hij is geschapen als Gods beelddrager. Gods scheppingsplan is niet vervallen door de zonde. 
Gods reddingsplan is er om Gods scheppingsplan te kunnen verwezenlijken. Gods reddings-
plan is niet zijn einddoel. Gods reddingsplan is het middel om ons te brengen tot het verlangen 
van God. Het kruis is de overbrugging naar Gods oorspronkelijke verlangen. God redt ons om 
ons te plaatsen op de weg van zijn scheppingsplan. Vergeving is geen eindpunt, maar een 
startpunt: We moeten de last van de zonde van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd 
lopen die voor ons ligt (Hebr.12:1; vgl. Hebr.10:19-22). 
 
Herstel  
God is bezig om ons mensen te maken naar het beeld van zijn Zoon (Rom.8,29; 2 Kor.3,18). Zo 
zijn wij gemaakt, en zo wil Hij ons herstellen. Daar gaat Hij mee door, totdat zijn Zoon op aarde 
terugkomt. Dan zal zijn verlangen werkelijkheid worden. Tot die tijd blijft Hij daarmee bezig: 
het is ‘work in progress’. Het is Gods verlangen dat wij in Christus tot volle bloei zullen komen 
(Ef.4,13). Dan zullen we, samen met alle heiligen, de lengte, breedte, hoogte en diepte kunnen 
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begrijpen, ja de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstro-
men met Gods volkomenheid (Ef.3,18-19). Daarin komt Gods scheppingsplan aan het licht: … 
om voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, 
de schepper van het al, werkelijkheid wordt (Ef.3,9). 
 
Scheppingsplan  
Wat is dan Gods scheppingsplan? Iets daarvan klinkt door in de woorden van Paulus: In Chris-
tus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem 
heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus 
Christus zijn kinderen te worden (Ef.1,4-5). Het gaat dus allereerst om te leven in relatie met 
Hem, als zijn kinderen. En ook om levend in relatie met Hem zijn beelddrager te zijn (zie de 
vorige studie). Voor de grondlegging van de wereld, voor de zondeval dus. En de zondeval 
doet niets af aan Gods scheppingsplan. God haalt ons uit de diepe afgrond op om ons te bren-
gen tot de hoogte van Hem. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in 
zijn geliefde Zoon (Ef.1,6). Het doel van ons leven is om Hem te verheerlijken en in vrede met 
elkaar te leven. 
 
Koningschap  
In elk mens die zich bekeert komt iets van het Koninkrijk van God: je leeft onder zijn heer-
schappij. Het doel is dat wij uiteindelijk met God zullen leven, in heerlijkheid. Wanneer Chris-
tus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister verschijnen (Kol.3,4). Dan zul-
len de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader stralen als de zon, zegt de Zoon 
(Mat.13,43), die zelf straalde in heerlijkheid (Mat.17,2). Meer nog: We weten dat we aan Hem 
gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen (1 Joh.3,2). En dat we met Hem regeren: Ik bestem 
jullie voor het koningschap, zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft, belooft 
Jezus (Luk.22,29). Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten (Opb.3,21). Dat is al in 
het Oude Testament beloofd: Dan zullen de heiligen van de hoogste God het Koningschap 
ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd behouden – voor eeuwig en altijd (Dan.7,18). 
Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk (Ex.19,6; vgl. 1 Pt.2,9). Zo bouwt God zijn 
Koninkrijk, door ons heen. Het is goed om te beseffen: wij bouwen het Koninkrijk niet, Hij 
bouwt het, in ons en door ons. 
 
Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minuten, geef de mogelijkheid dat ieder kring lid kan 
delen wat er voor hem/haar uitsprong in de lezingen en toelichting. 
2. Wat zijn jouw verlangens? Herken je het dat je meer bezig bent met je eigen verlangens dan 
met Gods verlangens? 
3. Wat is voor jou het verschil tussen Gods reddingsplan en Gods scheppingsplan? Wat bete-
kent Gods scheppingsplan voor jou? Welke rol, denk je, mag jij spelen in Gods scheppingsplan? 
Wat betekent het concreet dat je leeft onder zijn heerschappij? 
4. Na de schepping van Gods volmaakte wereld ging het al snel mis. Wat is volgens jou de kern 
daarvan? 
5. God zocht Adam en Eva op, God zoekt ook jou op, Hij wil contact. Hoe reageer jij op deze 
uitnodiging? Zijn er gebieden waar je in zou willen groeien in je relatie met God? 
6. Wat heb je nodig om vastberaden de wedstrijd te lopen die voor je ligt (Hebr.12:1)? 
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7. Praat met elkaar door over de stelling: wij bouwen het Koninkrijk niet, Hij bouwt het, in ons 
en door ons. Wat is dan onze rol? 
 
Danken & bidden 

• Dank God dat Hij vasthoudt aan zijn scheppingsplan. 

• Bid dat Gods verlangen steeds meer ook jouw verlangen zal worden. 

• Bedank God opnieuw dat Hij niet opgaf en jou gevonden heeft. 

• Bid voor één of twee mensen waarvan je weet dat ze moeite ervaren in hun relatie 
met God of die nog niet op zijn uitnodiging op herstel van relatie zijn ingegaan. 

• Bid dat God je helpt jou rol in zijn scheppingsplan verder te ontdekken en vorm te 
geven. 

 
Praktijk 

• Schrijf een brief aan God waarin je je verlangen opschrijft. Wees daarin eerlijk en op-
recht wat ten diepste in je leeft. God wil die intimiteit met jou. 

• Denk deze week na over jouw rol in Gods scheppingsplan. Waar in gezin, kerk en maatschappij 
roept Hij jou om actief te zijn? Bespreek dit met God 


