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WETEN WAT
JE GELOOFT 

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor 
staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, 
andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. 
Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we 

geloven. Dit keer: de natuur van de mens en de grote strijd.

Tekst/dr. Tom de Bruin

DE NATUUR VAN DE MENS
Man en vrouw 
werden naar Gods 
beeld geschapen 
met persoonlijk-
heid, macht en 
vrijheid om te 
denken en te doen. 
Elk mens is een 
ondeelbare eenheid 

van lichaam, verstand en geest. De 
mens is als vrij wezen geschapen, 
maar blijft van God afhankelijk voor 
zijn leven, adem en al het overige. 
Toen de eerste mensen God onge-
hoorzaam waren, ontkenden zij hun 
afhankelijkheid van hem, en verlo-
ren hun hoge positie. Het beeld van 
God in hen vervormde, en zij raak-
ten aan de dood onderworpen. Dat 
geldt ook voor hun nakomelingen: 
zij delen deze gevallen natuur en de 
gevolgen hiervan. Zij worden gebo-
ren met zwakheden en de neiging 
tot kwaad. Maar God verzoende 
in Christus de wereld met zichzelf. 

Door zijn Geest herstelt hij het beeld 
van hun Schepper in stervelingen 
die berouwvol zijn. Zij zijn gescha-
pen tot eer van God en geroepen om 
hem en elkaar lief te hebben en voor 
hun omgeving te zorgen.

God schiep de mensheid als zelf-
standige wezens. Elk persoon is 
een individu dat zelf kan bepalen 
wat hij of zij doet. Tegelijkertijd 
is elk mens ook afhankelijk van 
God. Deze tweestrijd is bepalend 
voor ieder mens: aan de ene kant 
zelfstandig, aan de andere kant 
afhankelijk. De eerste mensen 
wilden zich té zelfstandig opstel-
len en hierdoor werden zij (en 
dus ook wij) sterfelijk: zonder die 
afhankelijkheid van God sterven 
mensen en zijn ze geneigd om ook 
slechte keuzes te maken.
Het goede nieuws is dat God de 
breuk tussen hem en ons wil herstel-
len. Het leven en de dood van Jezus 
Christus en het werk van de heilige 

DE GROTE STRIJD
De hele mensheid 
is nu betrokken 
bij een grote strijd 
tussen Christus en  
Satan over het 
karakter van God, 
zijn wet en zijn 
heerschappij over 
het heelal. Dit con-

flict begon in de hemel toen een met 
keuzevrijheid geschapen wezen 
zichzelf verhief tot Satan. Als Gods 
tegenstander zette hij een deel van 
de engelen aan tot opstand. Toen hij 
Adam en Eva tot zonde verleidde, 
bracht hij de geest van opstand in 
deze wereld. Deze zonde van de mens 
veroorzaakte de vervorming van 
Gods beeld in de mens. Dit leidde 
tot wanorde binnen de geschapen 
wereld, en de uiteindelijke vernie-
tiging daarvan ten tijde van de 
allesomvattende zondvloed, zoals 
beschreven in de historische weer-
gave van Genesis 1–11. De hele 
schepping was getuige dat deze 
wereld het slagveld werd van het 
alomvattend conflict. In dit conflict 
zal God uiteindelijk als een God van 
liefde in het gelijk worden gesteld. 
Christus staat zijn volk bij: hij stuurt 
de heilige Geest en trouwe engelen 
om de mensen te leiden, te bescher-
men, en te ondersteunen op de weg 
naar het eeuwige leven.

De grote strijd is één van de 
kernpunten van het adventisme. 
Vaak associëren wij deze term al 
gauw met het het gelijknamige 

boek van Ellen White. Haar boek 
is een uitgebreide uitwerking van 
hoe deze grote strijd bepalend 
was door de geschiedenis heen. 
Ons geloofspunt is natuurlijk veel 
minder uitgebreid, maar komt op 
dezelfde kernpunten neer.
Deze wereld is een kwade plek. Dat 
komt omdat er een strijd gaande is 
tussen goed en kwaad, tussen God 
en Satan. Hoewel wij niet direct 
betrokken zijn bij deze strijd, 
leven wij wel op het slagveld. Hier 
maken wij mee wat de gevolgen 
zijn van niet naar God luisteren: 
tegen God ingaan levert alleen 

/ TEGEN GOD INGAAN 
LEVERT ALLEEN MAAR 
ELLENDE OP

Geest zorgen ervoor dat iedereen die 
dat wil weer afhankelijk kan zijn van 
God. Hierdoor heeft elk van ons zicht 
op een oneindig leven waarin wij 
geen slechte keuzes meer maken. 
De manier waarop wij geschapen 
zijn, geeft ons inzicht in hoe we 
het beste onze levens in kunnen 
vullen. De mensheid in het alge-
meen bestaat voor Gods eer, en elk 

mens zou God moeten eren door 
zijn natuur te laten zien aan de 
wereld. God is liefde, en daarom 
worden wij uitgedaagd om God en 
zijn schepping lief te hebben. Dat 
betekent God eren in wat wij doen, 
zorgen voor de mensen om ons 
heen, en zo goed mogelijk omgaan 
met de wereld waarin wij leven.
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maar ellende op en dat weten wij 
maar al te goed.
Gelukkig laat God ons niet lijden 
zonder uitweg. Aan de ene 
kant belooft hij ons een defini-
tieve oplossing in het eeuwige 
leven. Tegelijkertijd worden wij 
gesteund in wat wij hier meema-
ken. De heilige Geest is onze 
trooster en geeft ons kracht, en 
de engelen van God helpen ons 
en behoeden ons. Wij kunnen er 
zeker van zijn dat, wat wij ook 
meemaken, wij niet alleen staan: 
God is ons altijd nabij.
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MAN EN VROUW WERDEN naar Gods beeld geschapen met persoon-

lijkheid, macht en vrijheid om te denken en te doen. Elk mens is een 

ondeelbare eenheid van lichaam, verstand en geest. De mens is als vrij 

wezen geschapen, maar blijft van God afhankelijk voor zijn leven, adem 

en al het overige. Toen de eerste mensen God ongehoorzaam waren, 

ontkenden zij hun afhankelijkheid van hem, en verloren hun hoge positie. 

Het beeld van God in hen vervormde, en zij raakten aan de dood onder-

worpen. Dat geldt ook voor hun nakomelingen: zij delen deze gevallen 

natuur en de gevolgen hiervan. Zij worden geboren met zwakheden en 

de neiging tot kwaad. Maar God verzoende in Christus de wereld met 

zichzelf. Door zijn Geest herstelt hij het beeld van hun Schepper in 

stervelingen die berouwvol zijn. Zij zijn geschapen tot eer van God en 

geroepen om hem en elkaar lief te hebben en voor hun omgeving te zorgen. 

(Genesis 1:26–28; 2:7, 15; 3; Psalmen 8:4–8; 51:5, 10; 58:3; Jeremia 17:9; 

Handelingen 17:24–28; Romeinen 5:12–17; 2 Korintiërs 5:19, 20; Efeziërs 2:3; 

1 Tessalonicenzen 5:23; 1 Johannes. 3:4; 4:7, 8, 11, 20.)

De vorige geloofspunten gaven een samenvatting van het 

bijbelse Godsbeeld. In dit geloofspunt gaat het om het bijbelse mensbeeld. 

De Bijbel tekent de mens, zoals we al zagen, als een schepsel van God, 

als man en vrouw, met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. 

Maar daarmee is het plaatje niet compleet.

Wilt u meer weten over de geloofs-
punten? Het bekende boek van 
dr. Reinder Bruinsma  Wat zevende-
dags-adventisten geloven is in een 
nieuw jasje gestoken. Het boek is 
volledig in kleur en behandelt de in 
2015 herziene geloofspunten.  
Te koop bij het servicecentrum
(www.adventist.nl) voor slechts €5,95.
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