Het plan dat God gemaakt heeft om de hele wereld
weer terug te veroveren op
de vijand heet: de Bedelingen.
God werkt in dat plan met onderdelen.
Zoals in een huis met verschillende kamers en verdiepingen.
De 1e bedeling begint na de zondeval. Als Adam en Eva uit de hof gaan.
Het was hun niet gelukt om de vijand te overwinnen. Ze waren nu sterfelijk.
De opdracht, die Adam had staat ook in Gen.1:28.
1.We kijken naar het Gen.1:28. Er staan 3 dingen. Wat konden Adam en Eva?
Schrijf “niet” of “wel” achter het zinnetje.
Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt.

_________________

Vervult de aarde en onderwerpt ze.

_________________

Hebt heerschappij over de vissen der zee,
het gevogelte des hemels en over alle gedierte
van de aarde.

_________________

Mensen kunnen dieren soms temmen, zodat
ze kunstjes doen. Dat zie je in
een circus of het dolfinarium. Maar dat is
niet precies zoals God het bedoelde.
De Here Jezus laat zien dat Hij die Zoon des
Mensen is, die heerschappij over alles heeft.
2.Lees in Luk.5:1-7. Eerst predikt de Here Jezus vanuit het schip van Simon
Petrus. Als de Here Jezus klaar is, gebeurt er iets wonderlijks.
Kijk in vers 4. Wat zegt Jezus? 0 werp je netten weg
0 steek iets diep in je net
0 werp je net uit
3.Simon was het er eerst niet mee eens. Waarom niet? Kijk in vers Luk.5:5.
_________________________________________________________________

4.Wat gebeurt er als ze het toch doen? Lees het in vers Luk.5:6 en 7 en schrijf
het op in je eigen woorden.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5.We kijken naar een ander Bijbelverhaal. Het was ook met een schip. Dat schip
was in nood, omdat er hoge golven stonden. Wat deed Jezus?
Lees Matth.8:23-27 en kruis de goede antwoorden aan.
0 Jezus ging in het schip
0 Jezus was bang voor de golven
0 Jezus sliep
0 Jezus was kleingelovig
0 Jezus stilde de wind
Vers 27 zegt dat de mensen zich verwonderden dat de winden en de zeeën aan
De Here Jezus gehoorzaam waren. Daaraan kun je zien dat Jezus de Ware Zoon
van Adam is, die de Verlosser voor alle mensen is.
Na de opstanding kreeg de Here Jezus nog meer macht. Hebr.2 zegt er iets
over.
6.a.Lees Hebr.2:8. Wat is onder Zijn voeten onderworpen? ________________
b.Is er iets uitgelaten, wat Hem niet onderworpen is? _____________________
Dus alle dieren en dingen en wezens in de schepping zijn de Here
Jezus nu onderworpen. En de vijand.
We zien het nog niet, staat er achter, maar in gedachten kunnen we het ons
voorstellen. Dat is omdat we geloven wat God erover zegt, hier in de Bijbel.
De Here Jezus gebruikt Zijn macht nog niet, zolang de Gemeente op aarde is.
Aan het einde van deze schepping kan iedereen zien dat de Here Jezus heerser
is over alles. Wat Adam niet kon, kan Hij wel.

Wat hoort nog speciaal bij de 1e bedeling? Ieder mens heeft een geweten, die
hem vertelt wat niet goed is en dat er een Schepper is. Het zit bij de
levensadem. Het heet in het Hebreeuws neshamah en het werkt als een
____________________________________________________
Kijk in Gen.2:7. Hoe kwam deze adem bij Adam?
_____________________________________________________________
Kijk naar Ps.150:6 en schrijf die over.
_______________________________________________________________
Deze regel, dat elk mens zijn Schepper gelooft en dankt, kwam in het 1e deel
van Gods plan. Het geldt vanaf Adam tot aan de Laatste dag van de schepping.
Ook jij kan God danken voor Zijn prachtige plan om de mensen te redden van
hun sterfelijkheid en om alle macht terug te krijgen!

