
 

 

Studie behorend bij geloofspunt 3. 

 

De val van de mens 
 

Een samenvatting 
 

1.  De mens 

- de mens is geschapen door God 

- de mens is geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis, God heeft ‘iets’ van Zijn 

Wezen in de mens afgedrukt (liefde, kennis, wil, wijsheid) 

- God heeft de eeuwigheid in de mens gelegd 

- de mens is: lichaam  →  het stoffelijke 

ziel   → verstand, wil en gevoel 

geest  → ‘aanknopingspunt’ voor het geestelijke 

- met welk doel is de mens geschapen?  Om: 

- Hem lief te hebben 

- Hem te eren; verheerlijken 

- te heersen over de werken van Zijn hand 

- de mens is geen robot; God gaf de mens een kans een eigen keus te maken 

 

2.  Zondeval (Genesis 3) 

Het ging om een daad van ongehoorzaamheid. De mens luisterde naar satan, de 

tegenstander van God, de grote leugenaar – die komt om te stelen, te vermoorden en te 

vernietigen. 

 

3.  Gevolgen van de zondeval 

a. innerlijke/geestelijke dood, schaamte voor God en elkaar, angst, verbreking van de 

harmonie en de gemeenschap met God, het verloren gaan van het beeld van God in de 

mens 

b. leed, pijn, fysieke dood  

c. de uiteindelijke en eeuwige verbanning uit de aanwezigheid van God 

Een vernietiging van: - relatie Schepper - schepsel 

    - relatie tussen mensen 

    - de mens zelf 

    - van de schepping 

 

4.  Zonde is  

Zonde is gescheiden zijn van God, ons doel missen waarvoor we geschapen zijn. 

 

5.  Ons zondaar zijn 

 

 

 



 

 

 

 

6.  Huidige toestand van de mens 

De mens is door de verwoestende werking van de zondeval diep gevallen t.o.v. het 

oorspronkelijke; zo God de mens geschapen heeft: 

- de oorspronkelijke reinheid is bezoedeld 

- de oorspronkelijke heerlijkheid is nu schande 

- de oorspronkelijke vrijheid is nu gebondenheid 

- de vertrouwelijke omgang met God is nu veranderd in een sidderen en beven voor 

Hem 

   

We weten dat God in genade en ontferming over de in zonde gevallen mens bewogen is, 

dat Hij een geweldige genadegave aan de mens heeft gegeven: Zijn Zoon Jezus Christus. 

De mens kan opnieuw een keuze maken. Hierover gaan de volgende studies. 

 


