HET GODDELIJKE IN JEZELF
De leer dat het goddelijke in jezelf zit is de oudste leer in deze wereld en deze
leer zit direct of indirect in alle religies, behalve in het christendom.
Satan verleidde de mens om het enige gebod dat zij in het paradijs hadden te
overtreden. God had de mens gemaakt met een eigen wil om te kiezen tussen
goed en kwaad, maar hoe zou je die wil kunnen uitvoeren, als er niet iets te
kiezen is? Om die reden was in de hof van Eden één boom waar de mens niet
van mocht eten. Nu had hij (en zij ook) een keus om ongehoorzaam te zijn
tegenover God en hun eigen wil te volgen. Deze boom heette de boom van
kennis van goed en kwaad. Zo’n benaming doet vermoeden dat dit toch wel een
goede boom moest zijn, want je zou er kennis door verkrijgen, of niet….?
Deze boom is ziet er best mooi uit en begeerlijk om haar vruchten te eten, toch
kwamen Adam en Eva niet in de verleiding om ervan te eten, want God hun
Schepper had hun toch gezegd dat wanneer zij van die boom zouden eten,
zouden sterven. Dat zij niet van die boom mochten eten was niet een gril van
God, maar een waarschuwing: brand je handen niet of eigenlijk nog erger: je
zult sterven als je van die vrucht eet!
De tegenwoordige mens heeft geen flauw idee over wie God is. Velen denken:
wat gaat het God aan wat de mens doet? Het is toch een zelfstandig wezen met
een eigen identiteit en een eigen morele status?
God als Schepper van de mens wordt niet geacht, om niet te zeggen dat Hij
veracht wordt. Hem wordt door de mens – in zijn overmoed, aanmatiging en
eigenwaan – Zijn positie als God ontzegd. Echter de mens kan dit wel denken,
maar daarmede kan hij de waarheid en werkelijkheid niet veranderen. De mens
zal rekenschap moeten geven voor zijn daden aan zijn Schepper.
De mens is geschapen naar het beeld van God en is afhankelijk van Hem. Het
leven is in God en de mens die zich afscheidt van God zal in de dood terecht
komen. Eerst de lichamelijke dood en daarna ook de geestelijke dood, wanneer
zijn geest in de hel terechtkomt. Hij sterft niet in de zin dat hij niet meer bestaat,
maar in de zin van het afgesneden zijn van God in een verschrikkelijk oord.
Toen satan de mens verleidde, gebruikte hij de volgende methodes:
[1] Satan ontkende dat de mens zou sterven als ze van de vrucht van de boom
zouden nemen en loog over God, maar [2] sprak de waarheid dat ze kennis
zouden krijgen van goed en kwaad, [3] maakte God verdacht ten aanzien van
deze kennis en [4] sprak deels de waarheid dat ze als goden zouden zijn.
 Hij stelde eerst een vraag om te kijken hoeveel de mens wist over wat God:
God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
 Eva reageerde zoals verwacht: Van de vrucht van het geboomte in de hof
mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van
de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die
aanraken; anders zult gij sterven.
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 Satan antwoordt daarop meteen met een leugen én met een
verdachtmaking aan het adres van God: 4 De slang echter zeide tot de
vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij
daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn,
kennende goed en kwaad.
 Eva geloofde de leugen (namelijk dat er totaal geen gevaar verbonden was
aan het eten van deze vrucht) én de verdachtmaking dat God niet wilde dat
de mens goed en kwaad zou kennen, omdat zij daardoor als God zouden
zijn. Hiermede maakte satan de boom en zijn vrucht nog aantrekkelijker
voor Eva: 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat
hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor
verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar
man, die bij haar was, en hij at.
Waarom heet deze boom, de boom van kennis van goed en kwaad?
Deze boom heet niet: “de boom van goed en kwaad”, of “de boom van het
kwaad”, of “de boom van kennis van het kwaad”.
Kennis betekent: wat men door studie of oefening geleerd heeft.
Goed betekent: juist, zoals het behoort, zoals verwacht wordt.
Kwaad betekent: [1] iets dat in strijd is met de moraal, [2] nadeel, [3] onheil,
ongeluk
Wie geen weet heeft van het kwaad, heeft ook geen besef van het goede en
omgekeerd. Of je kent ze beide of geen van beide. Eten van de vrucht of zelfs
aanraken van de boom bracht kennis van goed en kwaad met zich mee.
HET GEBOD LUIDDE: maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan
zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
Het gebod is ook anders te formuleren:
Gij zult niet de ervaring opdoen van het tot je nemen van de vrucht die goed en
kwaad doet kennen.
Of nog anders uitgedrukt:
Het tot je nemen van de verboden vrucht gaf je de ervaring (kennis) van goed
en kwaad.
Het (uit)oefenen van de daad gaf de kennis. Toen Adam en Eva van de vrucht
gegeten hadden ervoeren ze totaal geen euforie. Het enige was dat ze toen hun
naaktheid tegenover God zagen en dat besef van naaktheid tegenover God,
bracht angst met zich mee. Dat is het enige dat deze vrucht liet zien!
Ze werden helemaal geen goden, zoals voorgespiegeld door satan. Hun
verwachting was geheel anders; ze hadden gedacht als God te worden, beladen
met kennis van goed en kwaad; weten waarop het aankomt.
Gevolg van hun daad (de zonde, de overtreding van Gods gebod) was dat ze
zouden sterven. Dat gebeurde ook, zij het dat de lichamelijke dood niet meteen
kwam, maar eeuwen later.
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Gods gezindheid tegenover de mens en satans gezindheid tegenover de
mens
God vertelt de mens wat de gevolgen zijn als zij zouden eten van de boom en
satan vertelt hun dat ze kennis zouden krijgen van goed en kwaad en daardoor
als God (of goden) zouden zijn! Satan insinueert dat God het niet wil, omdat de
mens dan als God zou zijn. De werkelijkheid is dat wanneer de mens kennis
kreeg van goed en kwaad door het gebod te overtreden, zij los zouden komen
van God en zelfstandig zonder God zouden leven, hun eigen weg (als een god )
zouden voortzetten en daardoor zouden sterven.
Wat doet de vrucht van kennis van goed en kwaad?
Ook wij kunnen eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Eigenlijk
hebben wij allen wel eens van de vrucht van deze boom gegeten. Iedere keer dat
wij onze eigen wil volgen en niet letten op onze Schepper, werken wij ons in de
nesten. Satan spiegelt ons voor dat we soeverein zijn en de waarschuwingen van
God niet nodig hebben. Hij schetst ons de heerlijke vrucht voor ogen: jij bent
verstandig, jij kunt zelf beslissen, jij bent het verschil, jij bent soeverein en jij
bepaalt zelf je lot, kortom jij bent als God!
Een god is toch een wezen die zijn eigen normen van goed en kwaad bepaalt?
Maak je los van de Schepper, als die al bestaat, fluistert satan ons in. Is Hij niet
gewoon een hersenspinsel, Iemand die wij zelf bedacht hebben, een “Iets” dat
tussen onze oren zit?
Let wel! Satan spiegelt ons voor dat wij als een god zullen zijn en dat “god zijn”
is uitsluitend gebaseerd op onze eigen wil om onafhankelijk te zijn van onze
Schepper. Wij krijgen er geen bijzondere kracht of macht door, want die krijgen
we niet zo maar bij door er alleen maar aan te denken. De enige kracht die we
uitoefenen is verzet en rebellie tegen de wil van God.
De vrucht van kennis van goed en kwaad zit in de volgende omstandigheden of
handelingen:
 Iedere gedachte die ons losmaakt van God
 Zonder God je levensbeslissingen willen nemen
 Menen God niet nodig te hebben
 Menen door rituelen je einddoel te bereiken (jezelf te vinden1)
 Menen door allerlei wetten en regels heil te verdienen
 Schuldgevoel compenseren door iets te doen
 God willen afkopen met geld of goederen
 Jouw wil staat centraal
Religies
Hoe werkt deze vrucht bij religies?
 Alle religies waar men denkt (een) god te kunnen worden
 Alle religies waar men denkt door goede daden of rituelen te doen, het heil
te kunnen verwerven of de gunst van een god te kunnen verwerven
 Alle religies waar jouw wil centraal staat
Religies of levensbeschouwingen waarin de wil van de mens centraal staat, zijn
religies waar mensen voortdurend op zoek zijn naar… zichzelf!
1

De bijbel zegt: de liefde zoekt zichzelf niet (1 Korinthe 13:5)
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Ook het humanisme, ofschoon geen religie, is gebaseerd op het principe dat het
om de mens gaat. Onder humanisme wordt een hedendaagse levensbeschouwing
verstaan die de mens centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens.
Ook bij zwaar occulte religies en stromingen staat de wil van de mens
centraal
Satan is een gevallen engel. Hij rebelleerde en rebelleert nog steeds tegen God.
Hij stelt zijn wil tegenover die van God en wil koste wat het kost voorkomen dat
Gods wil gedaan wordt op de aarde, zoals Zijn wil gedaan wordt in de hemel. Op
hem (satan) is het begrip Thelema van toepassing.
THELEMA = DE WIL
Thelema (Grieks voor wil of intentie) is een OCCULTE FILOSOFIE waarin de Wil
heilig is en alle handelingen die intentioneel geschieden in meerdere of mindere
mate als MAGISCH beschouwd worden.
De regels van Thelema werden geopenbaard aan de occultist Aleister Crowley
(1875-1947) van 8 tot en met 10 april 1904 door het spirituele wezen Aiwass
(ook wel Aiwaz) in Caïro, Egypte. Crowley diende daarbij als schrijver en zijn
vrouw Ross Kelly als medium. Het boek Liber AL vel Legis, beter bekend onder
zijn Engelse titel The Book of the Law, dat zo ontstond kan gekarakteriseerd
worden in de volgende verzen:






"Doet wat ge wilt zal het geheel van de Wet zijn" (AL I:40)
"Liefde is de wet, liefde onder wil" (AL I:57)
"Het woord van de Wet is THELEMA" (AL I:39)
"Er is geen wet naast Doet wat ge wilt" (AL III:60)
"Iedere man en iedere vrouw is een ster" (AL I:3) (STER = GOD)

Aan deze wet is te zien dat de liefde ondergeschikt is aan de wil en dat het een
kwestie is van anarchie2, namelijk: doet wat ge wilt!
Bij God zijn alle dingen geordend en heerst de liefde boven alles.
Wettisch denken en handelen
Onder christenen werkt de betreffende vrucht nog het meest door wettisch
denken en handelen: menen door het doen van goede daden of een hoge pet op
hebben van jezelf, dat het wel goed met je zit.
Schuldgevoelens
Het rondlopen met schuldgevoelens heeft eigenlijk hetzelfde effect als wettisch
denken en handelen. Je wilt je schuldgevoelens compenseren door “goede
dingen” te doen.
In beide gevallen wordt het kruis van Golgotha niet aanvaard! Immers het kruis
wijst op genade van God waar geen werken tegenover staan.

2

Anarchie = wanorde, het ontbreken van geordend bestuur
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Laten wij ons afwenden van de vrucht van de boom van kennis van goed en
kwaad en de betrouwbare aanwijzingen van God opvolgen en naleven, dan zal
het echte leven ons deel zijn.
Iemand die constant eet van de vrucht van kennis van goed en kwaad is een god
geworden en zal zijn eigen normen en waarden hebben. Die normen en waarden
lijken echter op geen enkele wijze op die van God.
Ook hier in het westen is deze trant van denken en handelen gewoon geworden.
Wij benoemen het zelfs als vrijheid. Een situatie waar mensen vrij zijn om te
stemmen en zijn leiders te kiezen. Wij noemen dat democratie. Democratie is
niets anders dan: de meeste stemmen gelden.
In plaats van het bijbelse: gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen
(Exodus 23:2), zeggen de mensen in het “vrije” westen: gij moet de
meerderheid volgen, omdat dat de wil van de mens (het volk) is!
Wellicht zal iemand zeggen: dat is in ieder geval beter dan dictatuur, want dan
legt één persoon of één partij zijn wil op aan het gehele volk.
Men zegt dus het is beter dat de meerderheid zijn wil oplegt aan het volk (ook al
brengt dat geen rechtvaardigheid) dan dat een minderheid dat doet. Is dit recht?
Dit komt allemaal voort uit het feit dat de mens een Gods regering (theocratie)
afwijst. Men ontkent zelfs dat Hij de Schepper is de mens Zijn schepping.
Naakt voor God.
Direct na de zondeval was het al duidelijk dat de mens niet meer de vertrouwde
omgang had met God. De mens verborg zich voor God omdat hij naakt was. Hij
schaamde zich niet voor zijn naaktheid tegenover zijn vrouw (als hij zich wel zou
schamen voor zijn vrouw, zou dat nogal vreemd zijn), nee, hij was bevreesd voor
God vanwege zijn naaktheid.
Vanaf het moment dat Adam geschapen was, had hij een vertrouwde relatie met
God en deerde zijn naaktheid hem niet. Maar nu was hij zich bewust geworden
van het feit dat hij naakt was en vond hij dat hij zo niet voor God kon
verschijnen.
Er staat dus niet dat hij zich schaamde voor God. Er was angst tegenover God;
hij kon zo niet voor God verschijnen. Dat kwam doordat hij zich had
afgescheiden van God, hij was een god geworden met eigen waarde en eigen
normen. En die eigen waarde vond dat hij naakt stond tegenover God. Zo had hij
zich nog nooit gevoeld! De mens had zijn eigen (verkeerde) weg gekozen stond
nu voor de God der goden aan wie hij toch rekenschap zou moeten afleggen.
De bijbel zegt dat angst (vrees) verband houdt met straf! Er staat in 1 Johannes
4:18: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit;
want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de
liefde.
De mens verwachtte straf van God, daarom was hij bevreesd. Hij was zich ervan
bewust dat hij het enige gebod in het paradijs overtreden had en durfde zich niet
te vertonen voor God.
1 Johannes 3:21: Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij
vrijmoedigheid tegenover God,
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Uit deze tekst blijkt dat wanneer ons hart ons veroordeelt, we ons schuldig
voelen tegenover God en wij onze vrijmoedigheid tegenover en vertrouwde
omgang met God verliezen. Dat drukt zich uit in naaktheid.
De mens was niet geschapen met kleren aan… en God gaf hem en zijn vrouw ook
geen kleren. Het eerste wat Adam en Eva ontdekten, nadat hij gezondigd
hadden, was dat ze naakt waren en zij maakten vijgenbladeren om hun
naaktheid te bedekken.
Het is duidelijk dat de bijbel daarna naaktheid beschouwt als een vorm van
berooid zijn, beroofd van je eer. Je kunt je niet vrijmoedig gedragen tegenover
anderen.
Paulus zegt in 2 Korinthe 5:3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen
bevonden worden.
In Openbaringen 19:7-8 staat: Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en
Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft
zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Wij worden dus bekleed met rechtvaardige daden. Het ontbreken van
rechtvaardige daden betekent naaktheid.
Natuurlijk, Adam en Eva waren vóór hun zonde ook naakt, maar de
bewustwording dat ze naakt waren, kwam van de kennis van (goed en) kwaad.
Het bewust worden van de zonde, deed het besef komen dat ze naakt waren en
overkleed dienden te worden. Het was een voorafschaduwing van het feit dat de
mens overkleed diende te worden door rechtvaardigheid (verkregen door de
genade die God zou schenken in Christus Jezus).
Openbaringen 16:15 zegt: Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn
klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien
worde.
De bijbel zegt in Openbaringen 17:16: En de tien horens, die gij zaagt, en het
beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt,
haar vlees eten en haar met vuur verbranden. De hoer is de valse kerk die met
de vijand heult en vol zit met allerlei zonden. Ze ondergaat allerlei straffen van
haar minnaars, de tien horens en het beest; zij zullen haar [1] berooid maken en
[2] naakt (ook de valse bedekking, waarmee ze haar zonden bedekte wordt haar
ontnomen), tenslotte wordt [3] haar vlees gegeten en wat er over blijft, wordt
[4] met vuur verbrand. Er blijft dus niets over van de uiterlijke luister van deze
hoer.
Maar voordat zij vernietigd wordt, wordt eerst getoond hoe zij werkelijk is,
namelijk door haar naaktheid te tonen.
Hoe God werkelijk is!
Op bladzijde 1 is reeds uitgelegd dat de mens werd verleid door satan, waarbij
satan God uitmaakte voor leugenaar en Hem verdacht maakte bij de mens.
Vanaf de zondeval wordt God door satan in deze wereld belachelijk gemaakt, dat
doet hij met de volgende argumenten:
 De mens is slecht, dus is ook zijn Schepper slecht
 De zichtbare schepping is niet goed en moet dus geschapen zijn door een
lagere god
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 De zichtbare schepping had nooit geschapen mogen worden
 God heeft de zichtbare schepping wel geschapen, maar heeft het nu aan
haar lot overgelaten
 God bestaat niet; de mens en de gehele zichtbare wereld is vanzelf
ontstaan. De verschillende vormen van leven zijn per ongeluk en vanzelf
ontstaan.
Satan pompt deze wereld vol met zijn leugens. Je kunt met recht zeggen: de
leugen heerst!
Ook nu komt hij nog bij christenen met zijn leugens en verdachtmakingen.
Tevens komt hij bij God om christenen aan te klagen, gelijk geschreven staat: En
ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de
kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de
aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is
nedergeworpen (Openbaringen 12:10)
Voortdurend is satan de stoorzender tussen God en de mens. Hij is méér dan een
stoorzender, hij is een leugenaar en moordenaar van den beginne. Vervolgens
schuift hij de schuld van al die leugens en moorden in de schoenen van God.
Toen God de mens schiep, kwalificeerde hij die schepping als zeer goed. De
mens werd geschapen om nooit te sterven. Hij werd ook geschapen naar Gods
beeld. Wat God niet kan scheppen is een wezen dat niet verkeerd kan doen. Als
dat wel het geval zou zijn, dan zou hij de perfecte robot geschapen hebben en
een perfecte robot heeft geen persoonlijkheid, geen vrijheid hij mist echt leven.
Echt leven is een leven in vrijheid en overvloed. Hoe kan iemand genieten van
overvloed en vrijheid, als hij geen besef heeft van armoede? Zonder keuzes te
kunnen maken is genieten van vrijheid of zich verheugen over iets niet mogelijk.
Een kind dat opgroeit in weelde en rijkdom en dat alles krijgt wat hij wil, zal dit
niet waarderen, omdat het hem toegeworpen is en hij geen besef heeft wat het
betekent om weinig of niets te hebben.
 Er is geen vrijheid als men knechting en onderdrukking niet kent.
 Er is geen goed als men het kwaad niet kent.
 Er is geen overwinning zonder strijd
Hij schiep de mens met een vrijheid om te kiezen voor het goede of voor het
kwaad. Zo lang er geen verleiding was, hield de mens zich aan het enige gebod
in het paradijs, maar toen verleiding kwam, bezweek hij. De zonde deed een
beroep op de mens om meer kennis te ontvangen zonder God of buiten God om.
Kijk eens hoeveel religies nog steeds gebaseerd zijn om het verkrijgen van
(geheime) kennis buiten God om. De mens trapt nog steeds in de oude leugen.
God had overigens een plan klaar liggen. Het zaad van de vrouw zou de kop van
de slang (verleider) vermorzelen, en de slang zou de hiel van het zaad van de
vrouw vermorzelen (genesis 3:15)
God zoekt steeds de redding van de mens en die weg van de redding leidt naar
Jezus Christus.
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De mens is steeds geneigd om weg te lopen van God en zijn geboden te
overtreden en God toont steeds weer zijn lankmoedigheid en genade, hoewel
wanneer de grenzen van die lankmoedigheid en genade overschreden werden,
dan greep God in en oordeelde Hij zijn volk. Velen hebben die grenzen
overschreden en zijn ook verloren gegaan, maar er waren ook altijd mensen die
toch op God vertrouwden en zich aan Hem vasthielden.
Jezus Christus
Jezus Christus wordt in de bijbel genoemd: het Lam dat van de grondlegging der
wereld geslacht is (Openbaringen 13:8).
God had voorzien dat de mens zou falen en had zijn plannen gemaakt om de
mens wederom met Hem te verzoenen. Het kostte God het leven van zijn enige
Zoon. Deze Zoon was bereid om vrijwillig het zoenoffer te brengen.
Jezus Christus stierf plaatsvervangend voor ons door de straf die onze zonden
met zich meebracht te dragen.
De mens moet beseffen dat hij niets kan toevoegen aan de genade Gods. Wij zijn
geheel afhankelijk van Hem voor onze redding.
Gods streven
Gods streven is een mens die zonder enige vlek of rimpel zal zijn. Een volledig
herstelde schepping met meer heerlijkheid dan Adam had. Een mens die waardig
zou zijn om met Hem te zitten op Zijn troon en mede met Hem te regeren.
Niemand moet zichzelf waardig achten. God kan iemand waardig maken. Het
moet van Hem uitgaan.
Het is Gods wil dat zijn schepping volmaakt wordt en zal zijn zoals Hij het
bedoeld heeft. Satan heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid, maar God
heeft in Christus Jezus de overwinning gegeven.
Uiteindelijk heeft de herstelde mens deel gekregen aan de goddelijke natuur en
is in Christus Jezus aangenomen als zoon. De bijbel noemt een ieder die Jezus
Christus heeft aangenomen als Heer en Heiland, een zoon van God, zoals
geschreven staat: Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven (Johannes
1:12);
De herstelde mens is een (aangenomen) zoon van God geworden, niet door zich
af te scheiden van God en Hem ongehoorzaam te zijn, maar juist door te leven
uit Zijn genade, door gehoorzaamheid en in afhankelijkheid van Hem te leven.
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