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de oorsprong van het kwaad
...één van de grootste mysteries 

in zowel filosofie als religie

Ook in het christendom 
wordt de vraag gemystificeerd:

... het moet een raadsel blijven



was 'de zonde' Gods plan?

geldt als een strikvraag:
zowel een 'nee' als een 'ja' zijn onverteerbaar... 

was 'de zonde' NIET Gods plan 
dan heeft God dit...
OF niet voorzien

OF niet onder controle gehad
in het 1e geval is Hij niet ALWETEND
in het 2e geval is Hij niet ALMACHTIG



was 'de zonde' Gods plan?

geldt als een strikvraag:
zowel een 'nee' als een 'ja' zijn onverteerbaar... 

was 'de zonde' NIET Gods plan 
dan heeft God dit...
OF niet voorzien

OF niet onder controle gehad
in het 1e geval is Hij niet ALWETEND
in het 2e geval is Hij niet ALMACHTIG

was 'de zonde' WEL in Gods plan, 
dan is dat (zegt men) blasfemisch:

het maakt God tot 'Auteur van de zonde'
en dus (?!?) tot 'zondaar'...



voor antwoorden moeten we zijn bij... 
"er staat geschreven!"

• wist God alles van tevoren?
• nam God een risico toen Hij de schepping schiep?
• heeft 'de zonde' God verrast?
• moest God op een plan B overschakelen?
• zo niet, kan de zonde bedoeld zijn? 
• hoe kan een goede God 'het kwade' inzetten?
• heeft God een plan met alles? 
• enzovoort...    





Jesaja 46

10 Ik, die van den beginne, 
de afloop vertel
en vanouds wat nog niet is geschied. 
Die zegt: mijn raad zal bestaan 
en Ik doe al wat Ik verlang;

God staat nooit voor verrassingen!
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Jesaja 45

6 ... opdat men het wete 
vanwaar de zon opgaat en waar zij ondergaat, 
dat er buiten Mij niemand is, 
Ik ben JAHWEH en niemand meer, 
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Jesaja 45

7 Formeerder van het licht 
en Schepper van de duisternis, 
die vrede maakt en kwaad schept, 
Ik JAHWEH doe al deze dingen. 

kwaad = Hebr. RA

afgeleid van vermorzelen/verpletteren (Ps.2:9)
ook 'kwaad' is een creatie van God
noodzakelijk voor het contrast (=goed)
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Spreuken 16

4 JAHWEH maakt alles voor zijn doel, 
zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. 

dus zondigt Hij niet 
(zondigen =doelmissen) 
wanneer Hij de goddeloze inzet
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Handelingen 2

23 Deze (=Jezus), naar de bepaalde raad 
en voorkennis van God, 
uitgeleverd door hand van wettelozen; 
vastnagelend ruimden jullie hem uit de weg.

bepaalde raad (beraad) > met overleg gepland
▪ Jezus kruisiging was tevoren bekend, voorzegd 

én bepaald door God
▪ vergl. Jozefs verkoop naar Egypte (Gen.45:5,7)
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Handelingen 17

25 en (=God) wordt ook niet 
door menselijke handen behandeld, 
alsof Hij iets behoevend is. 
Hijzelf geeft aan allen 
leven en adem en alles.

Gr. THERAPEUO > therapie
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Handelingen 17

25 en (=God) wordt ook niet 
door menselijke handen behandeld, 
alsof Hij iets behoevend is. 
Hijzelf geeft aan allen 
leven en adem en alles.

NIETS van wat we zijn of hebben 
is van onszelf
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Romeinen 5

19 Want net zoals door de ongehoorzaamheid van 
de ene mens 
de velen tot zondaren werden gesteld...

nl. "alle mensen" in 5:18
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Romeinen 5

19 Want net zoals door de ongehoorzaamheid van 
de ene mens 
de velen tot zondaren werden gesteld...

of: neergezet (= passief) 
▪ NBG51: geworden
▪ ons zondaar-zijn is geen eigen keuze
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Romeinen 5

19 ... zó zullen ook door de gehoorzaamheid 
van de ene, 
de velen tot rechtvaardigen worden gesteld.

of: neergezet (passief)
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Romeinen 8

20 Want de schepping werd 
aan de ijdelheid onderschikt, 
niet vrijwillig maar om Hem 
[die haar daaraan] onderschikt, 
op hoop, 21 omdat ook de schepping zelf 
bevrijd zal worden...

de ijdelheid waaraan de schepping is 
onderworpen, is geen eigen keuze 
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Romeinen 9

18 Dus dan ontfermt Hij zich over wie Hij wil 
en Hij verhardt wie Hij wil.

zoals Farao (9:17)
het verzet van Farao tegen Gods wil 
("laat Mijn volk gaan") was door God 
voorzegd en bepaald
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Romeinen 9

19 Maar u zal nu tot mij zeggen: 
wat verwijt Hij dan nog? 
Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan?

SV en NBG51: wil
• Gr. boulema = (be)raad
• Farao weerstond Gods wil, 

maar NIET Gods raad
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Romeinen 9

20 Zeker, o mens, 
maar wie bent u dat u God tegenspreekt? 
Het geboetseerde zal toch niet 
tegen de boetseerder zeggen: 
waarom maakt u mij zó?

= "vaten on eer" en "vaten van oneer" (9:21)
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Romeinen 11

32 Want God sluit allen op in ongezeglijkheid, 
opdat Hij zich over allen zou ontfermen. 

waarom is heel de mensheid 
onder de zonde besloten?

antw. GOD sluiten allen op!  
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Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom 
en van wijsheid en van kennis van God! 
Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen 
en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
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Romeinen 11

34 Want wie kende het denken van de Heer? 
Of wie werd zijn adviseur?
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Romeinen 11

35 Of wie heeft aan hem eerst gegeven 
en waarvoor hij zal worden terugbetaald? 
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Romeinen 11

36 Want vanuit Hem 
en door Hem 
en tot in Hem 
zijn alle dingen. 
Aan Hem de heerlijkheid tot in de aeonen. Amen! 
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