
Les 2   Verbroken 
Bijbelstudie Genesis 6:5-8 

In les 1 kwam naar voren dat God de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis geschapen heeft om als Zijn 
vertegenwoordiger op aarde te leven. Hierbij waren er drie gebieden waar de mens een taak van God heeft 
gekregen: God, de naaste en de schepping. Als we naar die drie gebieden kijken, dan zien we dat het nu niet 
meer is zoals God het bedoeld heeft. We nemen God en Zijn Woord vaak niet serieus, we doen Hem verdriet 
met de zonde en we leven vaak niet afhankelijk van Hem. We pesten, negeren en verwaarlozen onze naaste. 
We maken ruzie en schelden elkaar uit. De schepping buiten we uit, we mishandelen dieren en vervuilen de 
aarde. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden waaruit blijkt dat jij en ik onze taak niet goed uitvoeren. 

Gods reactie op de zonde(val) – Genesis 6 
De mens wilde niet als onderkoning regeren over de schepping. We wilde zelf koning zijn en hebben ons 
tegen de Koning verzet en ons van God afgekeerd (Gen. 3). Al snel wordt het gevolg van dit zondige en 
hoogmoedige gedrag zichtbaar: Kaïn slaat zijn eigen broer Abel dood. 

Als de Heere in Genesis 6 naar de aarde kijkt, ziet Hij alleen maar slechtheid. De mens, die zo mooi 
geschapen is, is haast niet meer te herkennen. Door de zondeval heeft hij zichzelf van het beeld van God en 
daarmee zich ook van de gaven beroofd. De zonde heeft om zich heen gegrepen en is alsmaar groter, dieper 
en verder gegaan. Het kwaad uit zich niet alleen in zichtbare zonden, maar ook in het binnenste van de mens 
zit het kwaad dat alsmaar toeneemt. Er staat zelfs dat al de gedachten van de mens alleen maar slecht zijn. 
En de HEERE ziet dat, elke dag. Wij kunnen ons niet half voorstellen hoe dit voor de HEERE is (geweest). Al 
onze woorden doen tekort aan die werkelijkheid. De mens die goed geschapen was, is totaal verdorven... 

De HEERE krijgt berouw dat Hij de mens geschapen heeft. ‘Berouw’ betekent hier niet dat de Heere 
spijt heeft over iets wat Hij verkeerd heeft gedaan. De HEERE doet immers niets verkeerd. Gods daden zijn 
altijd goed en Hij heeft daarbij het heil voor de mens op het oog. Dat is wonderlijk! ‘Berouw’ duidt hier aan 
dat God Zijn daden verandert. Hij kan de zonde niet toelaten, omdat het in strijd is met Zijn goedheid en 
heiligheid. Naast ‘berouw’ staat er dat het de HEERE bedroefde. De Bijbel openbaart hier iets van God, hoe 
het lot van de wereld en de mensheid Hem aangrijpt! Het doet Hem pijn. Hij besluit daarom in te grijpen. 
Hierbij houdt Hij vast aan Zijn oorspronkelijke bedoelingen, maar komt Hij tot dit doel via een andere weg. 

Die andere weg loopt via het oordeel. God gaat de mensen en dieren verdelgen. Het woord 
‘verdelgen’ geeft aan dat het hier om de meeste radicale vernietiging gaat die maar mogelijk is. God gaat Zijn 
eigen schepping vernietiging. Zie je hoe groot de gevolgen van de zonde zijn? Het lot van de schepping is 
verbonden met dat van de mensen. Omdat de mensen – jij en ik – zondigen moeten de dieren ook lijden. 
Alle dieren en mensen zullen door de zondvloed verdelgd worden (vers 17). In dit oordeel wordt duidelijk 
hoe serieus de HEERE God de zonde neemt. De HEERE kan het niet aanzien dat de wereld wordt gedomineerd 
door goddeloosheid. Hij had de mens niet voor niets de opdracht gegeven om voor Hem te leven. 

Het lijkt alsof de weg van het oordeel een doodlopende weg is voor de mens en de schepping. Maar 
dit is niet het geval want Noach vindt genade in Gods ogen. Te midden van een mensheid die door en door 
slecht is, ziet God Noach als een rechtvaardige gelovige aan (Hebr. 11:7). God schenkt Noach genade. Via 
Noach zal God Zijn belofte van de Zaligmaker uitvoeren (Gen. 3:15), ondanks dat de HEERE weet wat er van 
Noach en Zijn nakomelingen terecht zal komen. Ondanks de zonde gaat de HEERE door met de mens. 

De gevolgen van de zonde(val) – Belijdenisgeschriften 
In Genesis 6 worden we geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de zondeval. De mens was 
geschapen met bepaalde gaven om de Heere te dienen. Door de zondeval heeft de mens zichzelf van het 
beeld van God beroofd en heeft hij zijn gaven verloren. We hebben de relatie met God verbroken. Hierdoor 
is de opdracht van de Heere voor de mens onmogelijk geworden (Heidelbergse Catechismus, vraag en 
antwoord 9). Toch wordt de mens in de Bijbel wel als beeld van God aangesproken (Gen. 9:6) en blijft hij 
geroepen om de Heere te vertegenwoordigen. De mens wordt dus nog het beeld van God genoemd, maar is 
tegelijkertijd van dit beeld beroofd. In de praktijk is de mens eerder het tegenbeeld van God geworden. Dit 
is te vergelijken met een glazen vaas die in stukken is gevallen. Al lijm je de vaas weer in elkaar, het zal nooit 
lukken om die vaas in de originele staat terug te krijgen. De barsten van de val blijven zitten. Het blijft een 
vaas, maar eigenlijk ook weer niet. Zo blijven wij ook het beeld van God al is er weinig van overgebleven. 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 14) en de Dordtse Leerregels (hoofdstuk III/IV, artikel 1) 
leggen uit wat dit betekent. De mens heeft zich willens en wetens van de mooie gaven beroofd en 



verschrikkelijke dingen over zich afgeroepen. Hij heeft het gebod van God overtreden en zich van God de 
bron van het leven afgesneden. Zijn  hele natuur is daardoor verdorven. Zijn verstand is verblind, hij oordeelt 
ondoordacht en verkeerd. Hij wil wat slecht is en gaat hardnekkig in tegen God en zijn gevoelsleven is vol 
zondige gedachten. De mens heeft alleen nog kleine overblijfselen overgehouden van het beeld van God. Dat 
is genoeg om ons van onze onschuld te ontnemen. Want diep in je hart weet je dat je de Heere moet dienen. 

Als de relatie met God wegvalt, dan heeft dat ook invloed op de relatie met de mens en de schepping. 
Dat is te zien in de wereld om ons heen. De mens wil vrij zijn en niet gebonden zijn aan Gods geboden. Hierbij 
vergeten we dat vrijheid alleen te vinden is binnen het kader van de geboden. Zoals een vis gebonden is aan 
water en daarin toch vrij kan zijn. De mens na de val leeft in liefdeloosheid tot de rest van de mensheid, hij 
discrimineert en heeft de naaste niet lief als zichzelf. De schepping wordt misbruikt en uitgebuit, veel 
diersoorten zijn uitgestorven en veel anderen soorten worden bedreigd. Vanwege dit zondige gedrag van jou 
en mij zucht heel de schepping en ziet uit naar de verlossing (Rom. 8:22). 

God is bewogen met deze wereld 
Het is onvoorstelbaar dat zelfs in het verdriet over de zonde jij en ik egoïstisch zijn. We denken er vaak alleen 
maar aan hoe erg wij de ellende vinden. Genesis 6 leert ons om vanuit God te kijken naar de wereld. Het doet 
Hem pijn. Het is moeilijk om dit voor te stellen, maar God is een levende God, Die Zich het lot van de mensheid 
en de wereld aantrekt. Hij kijkt niet onbewogen naar deze aarde. Nee, Hij is betrokken en Hij kan de zonde 
niet zomaar toestaan. Daarom gaat Hij door met Noach en zal Hij via Noach Zijn belofte vervullen. Hij zal Zijn 
Zoon naar de wereld sturen, zodat de mens vernieuwd kan worden naar het beeld van Christus. 

Vragen in groepjes 
1) Als je kijkt naar de opdracht van de mens (les 1), wat is er dan allemaal verkeerd gegaan? Wat ervaar 

je van de gebroken wereld in je eigen leven? Wat raakt jou het meeste? 

2) Wat doet het met God doen om de gevolgen van de gebrokenheid en ellende op de wereld te zien? 

3) Heb je wel eens nagedacht over de pijn die de Heere heeft vanwege de gevolgen van de zondeval? 
Wat doet het met je dat God pijn heeft over jouw zonde? 

4) Hoe kan de mens, die naar het beeld van God geschapen is, deze ellende veroorzaken? Hoe heeft 
het zover kunnen komen? 

5) Wat heeft de erfzonde met dit thema te maken? 

6) Is de mens nog steeds het beeld van God, of niet? Leg uit. 

7) Wat betekent het dat we door God nog worden aangesproken op onze oorspronkelijke roeping? 

8) Wat zijn de gevolgen van het feit dat de mens van het beeld van God beroofd is? 

Stellingen in groepjes 
1) Al het verdriet in de wereld doet God niks, want Hij wist van tevoren dat het gebeuren zou. 

2) God kan geen pijn hebben, want Hij is God. 

3) Ik maak me vaker drukker om wat ik ergens van vind, dan om wat God ervan vindt. 

4) Als alle gebrokenheid en pijn echt wat met God doet, zou Hij wel ingrijpen. 


