Family7 – Bijbelse Toekomstverwachting
Handout 12 Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
Aflevering 12 Een betekenisvol leven
Alleen de Schepper kan betekenis aan het leven geven. Bij Hem vinden we de
antwoorden op onze vragen: vanwaar, waartoe en waarheen. Het was zijn initiatief
om de eerste mens te scheppen.
• Laat ons mensen maken
Als eerste lezen we: ‘Laat ons mensen maken’ (Genesis 1 vs.26), waaruit blijkt, dat
Hij de mens voor Zichzelf geschapen heeft. We zijn er voor Hem, om Hem te dienen.
Het leven van de Here Jezus was betekenisvol omdat zijn gehele leven in dienst van
zijn Vader stond. Vele mensenlevens zijn van grote betekenis geweest omdat hun
leven in dienst van de samenleving en de Here God stond.
• Naar zijn beeld
Als tweede lezen we dat Hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis schiep. De mensen
werden geroepen om de Here God op aarde te vertegenwoordigen. Ze waren
bekleed met Gods heerlijkheid. Door de zondeval zijn we deze heerlijkheid
kwijtgeraakt, maar door de wedergeboorte mogen we opnieuw tijdens ons leven hier
op aarde het beeld van onze Schepper uitstralen.
• En God zegende hen
Als derde lezen we dat de Here God de eerste mens zegende. In Spreuken 10 vs.22
staat: ‘De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe’. Een
leven krijgt pas betekenis, wanneer het door de Here gezegend wordt. We kunnen
deze zegen zelf in de weg staan. Wanneer we zonder de Here God leven ervaren we
wel het zwoegen, maar niet de zegen. Het gaat niet in de eerste plaats om de
materiele zegen, maar veel meer om de geestelijke zegen die we in relatie met Hem
mogen ervaren.
• En God zeide tot hen
Als vierde geeft de Here God aan de mens het zogenaamde cultuurmandaat:
• Weest vruchtbaar
• Wordt talrijk
• Vervult de aarde
• Onderwerpt haar
• Heerst over de zee, lucht en aarde
In zes dagen heeft de Here God orde in de chaos geschapen. De mens krijgt nu de
opdracht om dit werk voort te zetten. In het Genesis 1 en 2 zien we de Here God als
‘Tuinman’ die de Hof van Eden aanplantte (Genesis 2 vs.8) en de mens in de hof
plaatste om deze te bewerken en te bewaren onder Gods gebod (Genesis 2 vs.1517). Zo vertegenwoordigde de mens de Here God op aarde. In het Nieuwe
Testament zien we de Zoon van God als de ‘Timmerman’, letterlijk aannemer en Hij
zei: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’. Na de totstandkoming van de ‘nieuwe schepping’
ontvingen we van de Here Jezus het ‘zendingsmandaat’ (Mattheüs 28 vs.18-20), om

net zoals als bij het cultuurmandaat, de wereld in te gaan om vruchtbaar te zijn en de
gehele aarde te vervullen. Adam kreeg van de Here God een ‘Hulp’ om deze
opdracht te kunnen vervullen. De opdracht die de Here Jezus aan ons gegeven
heeft, kunnen we alleen vervullen door de ‘Hulp’ (de Heilige Geest) die we ontvangen
hebben en die ons de kracht en wijsheid geeft om Hem te dienen.
In dit ‘arbeidsproces’ zijn wij nu als Gods kinderen betrokken. Zo hebben we een
dubbele opdracht, waarbij we ons mogen richten op onze verantwoordelijkheid voor
de schepping en maatschappij om ons heen, maar ook op onze taak voor de bouw
van de gemeente van de Here Jezus Christus. Zo mogen we ons volgens 1
Korinthiërs 3 vs.9 richten op Gods akker en Zijn bouwwerk.
Gespreksvragen:
1. Wat betekent het in ons dagelijks leven dat we er voor Hem zijn?
2. We mogen de Here God op aarde vertegenwoordigen, hoe werkt dit?
3. Wat betekent Gods zegen voor ons dagelijks leven?
4. Hoe zijn wij betrokken bij het cultuur- en zendingsmandaat?

