Adam, als type
van Christus
Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep;
en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had,
tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.
Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen,
en vlees van mijn vlees!
Men zal haar Manninne heten,
omdat zij uit den man genomen is.
Genesis 2:21-23

Ad Leeuwenhage


Hebreeuwse woorden worden gelezen van rechts naar links en ook de daarbij behorende getalswaarden.
Alles in deze uitgave mag gecopieerd en gebruikt worden, als het maar is tot eer van de Heere Jezus Christus.



Broeders en zusters in Christus
Ik stel voor dat wij nog eens terug gaan naar die eerste mens in het bijbelboek
Genesis. En niet omdat deze mens zo bijzonder is. Maar omdat deze eerste mens,
Adam, een type is van de tweede Mens, namelijk de laatste Adam, namelijk
onze HEERE Jezus Christus.
Ik zal u het één en ander over Adam uiteenzetten, waarover u misschien nog
nooit gehoord hebt. En dus vraag ik u met klem, of u mij eerst de gelegenheid
wilt geven om dit uiteen te mogen zetten.
Adam, als voorbeeld, als prototype van Christus
Romeinen 5:14 en 15:
Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die
niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een
voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.
Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de
misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de
gave door de genade, die daar is van één Mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
Tegenover die ene misdaad van Adam, staat die ene genadegift Gods van Christus Jezus.
In Adam is de misdaad en de dood.
Maar in Christus is de genadegift Gods, namelijk het eeuwig leven.
(Romeinen 6:23)
Adam is het voorbeeld, danwel het prototype van Christus.
Adam is het voorbeeld, namelijk het type van Degene Die komen zou: Christus.
God had niet Adam, maar God had alléén de HEERE Jezus Christus op het oog.
Niet Adam is het centrum en de vervuller van al Gods plannen, maar Christus
alleen.
Het gaat God niet om de eerste mens Adam, maar om de tweede Mens, de laatste Adam: Christus



Ik denk dat het u allen bekend is, dat wij bij het lezen en zeker bij de bestudering
van de Bijbel, alles, of zoveel mogelijk alles, eerst letterlijk zouden moeten nemen.
Vervolgens zouden wij leren verstaan, dat achter elke letterlijke geschiedenis
ons, op profetische, typologische en overdrachtelijke wijze, Geestelijke Waarheden bekend worden gemaakt.
Dus zouden wij er ook op bedacht zijn dat als bijvoorbeeld Koning David zijn
eigen gevoelens en zijn eigen persoonlijke situatie beschrijft in de Psalmen, dat
dit ook letterlijk waar is. Hoewel wij soms het idee hierbij hebben dat David dit
dan toch op een nogal overtrokken wijze vertelt.
of:
Het moeten de gevoelens en de woorden zijn, die David eigenlijk gesproken
heeft over Zijn Zoon, de Zone David, de HEERE Jezus Christus. Omdat het eigenlijk de gevoelens en de woorden van de HEERE Jezus Christus zijn, die via
de mond van David gesproken en opgeschreven zijn geworden.
Want:
Psalm 16:7-11:
David zegt:
Ik zal den HEERE loven, Die Mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen
Mij Mijn nieren Ik stel den HEERE geduriglijk voor Mij, omdat Hij aan Mijn
Rechterhand is zal Ik niet wankelen. Daarom is Mijn hart verblijd, en Mijn eer
verheugt zich; ook zal Mijn vlees zeker wonen. Want Gij zult Mijn ziel in de hel
niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige, verderving zie. Gij zult Mij
het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.
Het commentaar van de Heilige Geest en uitgesproken door de apostel Petrus:
Handelingen 2:25-31:
Want David zegt van Hem: Ik zag den HEERE allen tijd voor mij; want Hij is aan
Mijn Rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is Mijn hart verblijd;
en Mijn tong verheugt zich; ja, ook Mijn vlees zal rusten in hope; Want Gij zult
Mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving
te zien. Gij hebt Mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult Mij vervullen
met verheuging door Uw aangezicht.


Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den
patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder
ons tot op dezen dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met
ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat,
den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten; Zo heeft hij, dit
voorziende, gesproken van de Opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is
verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
En zo worden er vele uitspraken gedaan, die niet specifiek van toepassing zijn op
de persoon in kwestie, maar eigenlijk gericht zijn op geheel Iemand anders.
En dit is ook zo in de geschiedenis van Adam.
Daarom wil ik met u naar Adam en naar enkele situaties en gebeurtenissen in
het leven van Adam, waaruit zal blijken dat ook Adam een voorbeeld en prototype is van de laatste Adam, de HEERE Jezus Christus.
Ik wil u dingen laten zien die tot Adam en over Adam gezegd worden, maar
die eigenlijk over het hoofd van Adam heen, gesproken werden tot de Laatste
Adam, namelijk de HEERE Christus.
Want niet Adam is het beeld van God, maar Christus is het Beeld en de Gelijkenis Gods. En ook deze profetische uitspraak zullen wij vanuit de Schrift straks
nog toelichten.
Maar we zullen eerst enkele situaties en gebeurtenissen bezien, waarin op profetische, typologische en overdrachtelijke wijze aan ons geïllustreerd wordt, dat
Adam het voorbeeld, de schaduw, danwel het prototype is van onze HEERE
Jezus Christus
En ik hoop dat u blijft zitten, wanneer ik u hier nu enkele voorbeelden van
geef. Zoals bijvoorbeeld:
Het grote inzicht van Adam, dat hij van de HEERE ontvangen had…
De verantwoordelijkheid van Adam, die hij nam ten opzichte van Eva…
Want zonder iets te zeggen, zonder enig verwijt te maken aan het adres van Eva,
nam Adam de verboden vrucht van haar aan en at ook hij van deze verboden
vrucht.


Op die wijze neemt Adam de schuld van Eva (Eva, die uit hem was voortgekomen, en voor wie Adam dus verantwoordelijk was), ten volle op zich.
Hierin wordt ons op verborgen, profetische en typologische wijze geschilderd,
het Goddelijk inzicht en de volle verantwoordelijkheid en de grote zorg die de
HEERE Jezus Christus ten toon gespreid heeft voor de schepping, die uit Hem
is voortgekomen.
Want zonder enig verwijt te maken aan Zijn in zonden gevallen schepselen en
zonder iets te zeggen (maar gelijk een schaap dat stom is voor het aangezicht
zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open (Jesaja 53:7)), ging Hij in de
plaats staan van Zijn in zonden gevallen schepping. Hij ging staan in de plaats
van Eva, namelijk Hij ging staan in uw, en in mijn plaats.
Wij schilderen Adam vaak af als een zeer naïef iemand, die voor zijn eigen zondeval, Gods Verlossingsplan niet zou hebben gekend.
Maar het is vanuit de Schrift is eenvoudig aan te tonen dat Adam moet hebben
geweten van Gods plan der verlossing en dat Adam daarom, bewust met zijn in
zonden gevallen Eva meeging.
Niet Adam, maar wijzelf zijn naïef, omdat wij de ruimere blik van de Bijbel
onszelf niet willen toe-eigenen. Dit zal wel komen door onze van tevoren ingenomen mening. omdat wij van huis uit, deze dingen nu eenmaal anders geleerd
hebben.
Ook de vertalers hebben hier hun steentje aan bijgedragen, omdat zij door hun
eigen ongeloof, er hier en daar bij het vertalen van de Bijbel een puinhoop van
gemaakt hebben, waardoor wij bij de bestudering van de Bijbel eerst moeten
“puinruimen”.
Een goed voorbeeld hiervan vinden we in Psalm 8.
De Psalm begint met de verheerlijking van de HEERE, en de Psalm eindigt met
de verheerlijking van de HEERE.
Het gedeelte wat daartussen zit, spreekt dus in ieder geval óók over de heerlijkheid van de HEERE.
Maar hierbij gaan de vertalers volkomen in de fout.


Want omdat de psalmist vervolgens spreekt over de Mens, denkt men dat Koning David, die volgens Handelingen 2:30 tevens een profeet is, van onderwerp
veranderd zou zijn. Dat David nu opeens zou spreken over de mens in Adam!?
De Psalmist David zegt in Psalm 8:5 en 6:
Wat is de Mens, dat Gij zijner gedenkt, en de Zoon des mensen, dat Gij Hem
bezoekt? En hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt Hem
met Eer en Heerlijkheid gekroond.
De gedachte van de vertalers van de Statenvertaling is hierbij:
De HEERE heeft de mens weliswaar een weinig lager gemaakt dan de engelen,
maar in de toekomst zal de HEERE de mens, namelijk ons, adamieten met eer en
heerlijkheid kronen.
Hieruit blijkt dat de vertalers niet geloven dat Psalm 8 alléén spreekt over Christus. Zij geloven blijkbaar niet dat de HEERE Jezus Christus deze Zoon des mensen ís. Alle persoonlijke voornaamwoorden in verband met deze Zoon des mensen, zijn dan ook met een kleine letter geschreven, hoewel het over de HEERE
Jezus Christus gaat.
De NBG maakt het nog bonter, door deze uitspraak in Psalm 8:5 en 6 nog verder te interpret:eren in plaats van te vertalen.
Psalm 8:5 en 6:
Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat Gij naar hem
omziet. Toch hebt Gij hem bijna Goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en
luister gekroond.
En zo komt men tot de onbijbelse uitdrukking, dat de mens de kroon der schepping zou zijn. De vertalers hebben verzuimd te luisteren naar en te geloven in
het Woord van God.
Door de Geest van Christus geeft de apostel Paulus het Goddelijk antwoord
hierop.
Hebreeën 2:6-9:
Maar iemand (= David) heeft ergens betuigd (Psalm 8), zeggende: Wat is de


Mens, dat Gij Zijner gedenkt, of des mensen Zoon, dat Gij Hem bezoekt! Gij
hebt Hem een weinig (= voor een korte tijd) minder gemaakt dan de engelen.
Maar met heerlijkheid en eer hebt Gij Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld
over de werken Uwer handen. (Zie ook Filippenzen 2:6-9.) Alle dingen hebt Gij
onder Zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij Hem alle dingen heeft
onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; doch nu
zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig (= voor
een korte tijd) minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des
doods, opdat Hij door de genade Gods, voor allen den dood smaken zou.
Door de Geest van Christus, zegt de apostel Paulus dus tot ons in Hebreeën 2:
Psalm 8: spreekt alleen over de heerlijkheid van Christus
David begint met het noemen van de heerlijkheid van de HEERE
vervolgens spreekt David over de weg van uiterste vernedering van
de Zoon des mensen, die de Zone Davids, maar Die tevens Davids
HEERE is (2 Samuël 7; Mattheüs 22:43)
vervolgens spreekt David over de uitermate verheerlijking van de
HEERE, op grond van Zijn opstanding uit de dood
Als er in de Bijbel gesproken wordt over de mens, dan vullen wij altijd eerst onszelf in, alsof wij het onderwerp en het centrum zouden zijn van al Gods spreken
en van al Gods handelen.
Maar God heeft maar Eén Mens op het oog, namelijk de Mens Christus Jezus
onze HEERE.
Christus is Die Ene, heerlijke Mens, in Wie God al Zijn welbehagen heeft en vervolgens heeft God alléén die mensen op het oog, die in geloof, hun vertrouwen
stellen in het verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus...
1 Johannes 5:12:
Want wie de Zoon heeft die heeft het leven, en wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet. (En die zal dan ook uiteindelijk worden veroordeeld en
weggedaan.)
Ik zou u nogal wat voorbeelden kunnen geven over het ongeloof van de vertalers,
omdat zij redeneren en vervolgens vertalingen maken vanuit hun “mens zijn”.


Daardoor zijn dit geen vertalingen meer, maar zijn het “eigen interpretaties” geworden. Ze hebben de betekenis van bepaalde woorden in de Schrift, aangepast
aan het menselijk denken en hierdoor worden ook wij op het verkeerde been
gezet.
Een zeer belangrijk voorbeeld hiervan is:
Het Griekse woord voor grondlegging, danwel fundering, is het woord: themelio.
Het Griekse woord voor nederwerping, is: katabole. Iets wat met kracht wordt
nedergeworpen.
Maar steevast vertaalt men het Griekse woord “katabole” met grondlegging,
fundering. Maar katabole betekent geen grondlegging of fundering, maar terneder werping!
1 Petrus 1:19 en 20:
Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; Dewelke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping (= katabole) der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil
U begrijpt hopelijk dat hier eigenlijk staat, dat vóórdat de wereld met kracht
werd nedergeworpen, het al in Gods Plan lag opgesloten, dat het Lam Gods,
eens de zonden zou wegdragen via kruisiging, dood en opstanding.
Openbaring 13:8:
En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet
zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, dat geslacht is van de nederwerping (= katabole) der wereld.
Als er dan in de grondtekst van de Bijbel staat, dat het Lam Gods al geslacht is
van voor de nederwerping der wereld, vertaalt men dit met “grondlegging”,
omdat men niet gelooft, dat deze nederwerping van de schepping in het verleden heeft plaatsgevonden.
Zie de tekening op de volgende bladzijde:
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Einde 69e week van Daniël
Lukas 19:42
Daniël 9:26

Oude Testament

70ste week van Daniël
verdeeld in 2x 31/2 jaar
Daniël 9:27

Dag des Heeren

33 jaar

Olijfberg

nieuwe hemelen
en nieuwe aarde
2 Petrus 3:13

1000 jaar

Grote witte troon

Komst van de Heer met Zijn gemeente op de Olijfberg aan het
eind van de 70e week

wegrukking van de gemeente

Bedeling der genade Gods

Nieuwe Testament

verborgen Koninkrijk

Want de Schepping werd door de HEERE Zelf met kracht ternedergeworpen,
naar aanleiding van de opstand van Lucifer, die daardoor Gods tegenstander,
namelijk satan, werd. Dit wordt ons achteraf bekend gemaakt in Jesaja 14, en in
Ezechiël 28.
Dus vóór de zondeval van Adam, verscheen deze in zonden gevallen tegenstander, deze oude slang, al in de Hof van Eden.
Deze nederwerping der wereld vond dus al plaats vóórdat Adam maar geformeerd was geworden uit het stof van deze in zonden gevallen en geoordeelde,
maar door God gerepareerde aardbodem, waarover we lezen vanaf Genesis 1:3.
Deze opstand van Lucifer vond plaats vóór Genesis 1:2, met als gevolg dat de
HEERE een oordeel bracht over de schepping, waardoor de aarde tot woestheid,
ledigheid, en duisternis werd, vanwege het gelaat, of vanwege de verschijning
van de afgrond.
Ook de apostel Petrus spreekt hierover:
2 Petrus 3:3-13:
Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar
hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte Zijner
toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen
alzo gelijk van het begin der schepping.
Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods, de Hemelen van
overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
Door welke de wereld die toen was, met het water van den zondvloed bedekt
zijnde, vergaan is. (Genesis 1:2; 2 Petrus 3:5 en 6).
Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde (vanaf Genesis 1:3), zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den
dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den HEERE is
als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
De HEERE vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is
lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen
tot bekering komen.
Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in den nacht, in welken de
hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en
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vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen
wandel en godzaligheid!
Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende
zullen versmelten. (2 Petrus 3:7, 10 en 12)
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in
dewelke gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13, na de jongste dag).
Dus vanaf Genesis 1:3 herstelde de HEERE in 7 dagen deze eerder in zonde gevallen schepping.
U begrijpt dan nu ook, dat God Zijn plannen niet bijstelde bij de zondeval van
lucifer en later ook niet bij de zondeval van Adam. God liep niet achter de feiten
aan, waardoor Hij Zijn Plannen zou hebben moeten wijzigen.
Anders hebt u een zeer merkwaardige gedachte over de alwetendheid van God.
De zondeval was niet Gods wil, maar alles verliep wel volgens Gods plan.
Gods plan der verlossing stond bij God al vast, ver vóór de nederwerping der
wereld.
Namelijk: dat in de volheid des tijds (Galaten 4:4), de HEERE Jezus als het Lam
Gods, de zonde der wereld zou wegdragen aan het kruishout en dat Hij in Zijn
opstanding, tot HEERE en tot Christus zou worden aangesteld.
Dat Hij als de hogepriester van het Nieuwe Verbond der genade en naar de
ordening van Melchizedek, zou zitten op de troon Zijner heerlijkheid in het binnenst heiligdom.

Maar terug naar Adam, als voorbeeld en prototype van Christus.
Genesis 2:15-19:
De HEERE zet Adam in de Hof en in Gods aangezicht moet Adam alles (dieren, bomen, planten, vruchten) een naam geven. Dus met Goddelijk inzicht moet Adam de
essentie van al hetgeen God geschapen heeft,vastleggen in hun specifieke namen.
Ook al datgene wat buiten de hof is, zoals roofdieren, doornen, distelen, namelijk
alles wat zich vijandig gedraagt ten opzichte van hetgeen binnen de hof is.)
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Genesis 1:11, 12, 21 ,24, 25:
Alle bomen, vruchten, planten, dieren waren immers gemaakt naar hun aard.
De geaardheid van de dieren veranderde dus niet door de zondeval van Adam.
De leeuw is namelijk ook een type van Christus en hoe zou je weten dat Christus
al Zijn tegenstanders eens zal vermorzelen, als je de gedragingen van de Leeuw
niet kent?
1 Koningen 4:30 e.v.:
We vinden deze wijsheid en ditzelfde Goddelijk inzicht wat Adam ontvangen
had, ook bij Koning Salomo, wanneer hij aan de HEERE om wijsheid vraagt.
Mattheüs 12:33; Lukas 6:44:
En in het bijzonder is deze wijsheid en dit Goddelijk inzicht aanwezig bij de
Zoon des mensen, de Meerdere van Salomo, de HEERE Jezus Christus.
Genesis 1:28:
Adam moet vruchtbaar zijn.
Adam moet de aarde onderwerpen.
Adam moet de hof bewaren en bewaken tegen vijanden buiten de hof, en
Adam moet de hof groter maken en dus veroveren op de tegenstanders buiten
de hof.
Genesis 3:8:
Natuurlijk sprak de HEERE met Adam, als de HEERE met Adam in de hof wandelde. Adam zal bij die gelegenheden zonder meer aan de HEERE gevraagd
hebben (wanneer zij samen door deze hof wandelden en de grens van deze hof
bezagen) wanneer, en op welke wijze de HEERE, een einde zou maken aan de
vijandigheid buiten de hof. Want buiten de hof telde het principe van de wereld,
namelijk: “eten of gegeten worden”.
Omdat de HEERE, hetgeen Hij van plan is te doen, altijd aan Zijn liefhebbers bekendmaakt, en Hij dus ook met Adam gesproken heeft over de manier waarop
God Zijn plan der Verlossing Zelf zou volvoeren, kon Adam dus ook rustig met
Eva meegaan in haar overtreding.
Zo nam hij de volle verantwoording voor zijn in zonden gevallen schepping, Eva…
Omdat Adam haar liefheeft, want Eva is zijn eigen vlees…
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Zie in dit verband maar naar de Laatste Adam.
Efeze 5:29 en 30:
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de HEERE de Gemeente.
Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
Hier komen wij straks nog op terug.
Romeinen 5:14 en 15:
Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die
niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een
voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.
Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de
misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de
gave door de genade, die daar is van Eén Mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
1 Timotheüs 2:13 en 14:
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
Adam draagt dus een hogere verantwoordelijkheid dan Eva.
Romeinen 4:14 en 15
En de vrouw, verleid zijnde, mag dan wel in overtreding geweest zijn.
Maar Adam is niet verleid geworden, want Adam heeft bewust gezondigd.
Ook de HEERE Jezus, de Zoon des mensen, zegt dat Adam bewust gezondigd
heeft: Mattheüs 12:33; Lukas 6:44:
Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn
vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend.
Want Adam moest toch al wat de HEERE geschapen had een naam geven? Een
naam die de uitdrukking zou zijn van het wezen, het karakter en de specifieke
eigenschappen van al het geschapene.
Daar komt Eva met een vrucht bij Adam en Adam weet bij welke boom deze
vrucht hoort!
En zonder enig commentaar, verwijt of beschuldiging, maakt Adam het probleem van Eva tot zijn probleem.
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Nu naar de HEERE Jezus Christus waarvan Adam het voorbeeld en prototype is…
De HEERE had een hof geplant binnen een Hem vijandig geworden schepping.
Adam had vruchtbaar moeten zijn en hij had deze hof moeten bewaren en moeten bewaken tegen eventuele indringers.
Ook had Adam deze hof groter moeten maken door hem te veroveren op tegenstanders buiten de hof.
Adam had moeten heersen over de aarde, maar het aarde heerste uiteindelijk
over Adam, want Adam werd weer tot stof.
Wat de eerste Adam niet kon, dat zal de laatste Adam verwezenlijken!
En dit in verband met de gehele schepping, want Zijn Hof, Zijn Koninkrijk en
Zijn Heerschappij zal Hij straks, bij Zijn lichamelijke wederkomst op aarde,
beginnen te vestigen te Jeruzalem en vervolgens in Judea, in Samaria, tot aan
de uitersten der aarde.
Zijn Leven blijkt wel een vruchtbaar en onvergankelijk Leven te zijn.
En nu smaller toegepast op uw en mijn persoonlijk leven.
De Laatste Adam heeft zonder enig commentaar en zonder enig verwijt, de volle
verantwoording voor Zijn in zonden gevallen schepping op Zich genomen, want
Hij heeft Zijn schepping en Zijn schepselen (hoe onbegrijpelijk ook) van harte lief.
Als de Eerstgeborene, als de Losser en Goël van de gehele mensheid, heeft de
HEERE Jezus Zijn grote Liefde aan ons gedemonstreerd, door bewust 2000 jaar
geleden onze zondelast, tot Zijn zondelast te maken, want Hij heeft onze zonden
op Zich genomen en heeft die weggedragen via Zijn kruisiging en dood.
En op grond van Zijn opstanding uit de dood heeft Hij als de Christus de Ware
Levende Weg geopend tot God.
Op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus, heeft God woning in ons
gemaakt. De HEERE heeft als het ware een lusthof geplaatst in ons oude leven,
midden in onze zondige mens in Adam.
In ons oude leven, wat zich van nature eigenlijk nog steeds vijandig gedraagt ten
opzichte van het nieuwe Leven van Christus, in ons.
De Geest van Christus (= het Leven van de Laatste Adam), zal dit Nieuwe verwekte Leven in ons, bouwen (= dienen) en bewaren en daarover waken.
Hij wil niet alleen ons hart (= hof van Eden), maar Hij wil heel ons leven.
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Hij wil heel ons aarden vat doordrenken met Zijn Goddelijk Leven. De HEERE
wil het Leven dat wij nu ontvangen hebben, vruchtbaar maken voor Hem.
En dit zal voor onszelf tot loon en tot erfenis zijn in de toekomst.
De verantwoordelijkheid om dit Nieuwe Leven ook in de praktijk van ons leven
te leven en te beleven ligt echter bij onszelf.
Want:
Eten wij van de Boom des Levens, namelijk leven wij het Leven van Christus en
leven wij uit de rijkdom van Zijn genade en dienen wij het Nieuwe Verbond des
Vredes?
Of:
Eten wij van de boom van kennis van goed en van kwaad?
Leven wij vanuit wereldse principes en leven wij onder wetten en regels?
Ook het goede van deze boom, is en blijft namelijk: kwaad!
Een leven van het Oude Verbond der wet is een leven van haat, oorlog, afgunst,
en overheersing. Door een leven onder de wet zal men in praktische zin “stervende sterven”.
Het moet dus duidelijk zijn:
Het is de hoogmoedigheid van de mens die beweert, dat door de zondeval van
Adam, het aardrijk vervloekt is geworden en dat de toestand van heel de schepping daardoor veranderd is. Buiten de hof was er al vijandigheid; verscheurende
dieren; doornen en distelen.
Genesis 3:17-19:
En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en
van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet
eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan
eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en
gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,
totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt
stof, en gij zult tot stof wederkeren.
Hier staat niet: het aardrijk is door uw zondige daad vervloekt.
Maar er staat: Door uw daad zult u nu ook deel krijgen aan dit vervloekte aardrijk.
Dit vervloekte aardrijk zal nu ook voor jou doornen en distelen voortbrengen.
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Nog een losse opmerking:
Ik denk, dat de Hof van Eden geplant was geworden in Sinear, dubbele stromen.
In het land Sinear, namelijk in het landschap waar Babel later zou komen te liggen.
Een gebied dat in opstand is tegen God, omdat de koning van Babel, namelijk
de satan, daar regeert en dat haar oorsprong heeft uit de eerste schepping, die
van overlang is.
De humor is dan ook:
Dat de HEERE Jezus Christus sinds Zijn Opstanding nu eerst een hof geplant heeft
in onze aarden vaten, die zich eerst vijandig gedragen hebben ten opzichte van
Hem, omdat wij eertijds dienstbaar waren aan satan, de overste dezer wereld.
En na de opname van de gemeente, zal de HEERE Zijn hof uitbreiden over geheel Zijn schepping, beginnende te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uitersten der aarde.
Vervolgens zal Hij uiteindelijk alle ergernissen uit Zijn Hof verwijderen, door
hen samen met Satan, te werpen in de poel des vuurs.

Nu wil ik nog met u ingaan op de vraag:
Wie is eigenlijk naar Gods Beeld en Gelijkenis?
Genesis 1:26-31:
En God zeide: Laat Ons mensen (=
) maken, naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het
kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij
Hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de
vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op
de aarde kruipt!
En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de
ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het
zij u tot spijze!
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Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan
al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het
groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het
avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.
Let er ook op:
De HEERE zegt steeds dat deze gerestitueerde schepping goed is.
De HEERE zegt daarmee ook, dat deze schepping verre van volmaakt is.
Deze oude schepping is als het ware de draagmoeder van de nieuwe en volmaakte schepping.
Door 4 rijtjes naast elkaar te zetten, moet het duidelijk worden wie het Beeld
Gods is:
Christus
hemels
onvergankelijk
onverderfelijk
onsterfelijk
eeuwig
Geest
onzienlijk
HEERE
heilig

Jezus
aards
vergankelijk
verderfelijk
sterfelijk
tijdelijk
vlees/stof
zienlijk
dienstknecht
tot zondaar gemaakt

Adam
aards
vergankelijk
verderfelijk
sterfelijk
tijdelijk
vlees/stof
zienlijk
dienstknecht
zondaar

God
hemels
onvergankelijk
onverderfelijk
onsterfelijk
eeuwig
Geest
onzienlijk
HEERE
heilig

Wie in deze laatste 3 rijtjes is nu werkelijk Gods Beeld en Gelijkenis?
Juist ja, alléén de HEERE Jezus Christus, sinds Zijn opstanding uit de dood!!
En Wie zou hier beter van kunnen getuigen dan God Zelf?
Hebreeën 1:1-4:
God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende
door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
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Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid, en het Uitgedrukte Beeld
Zijner Zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord Zijner Kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven teweeg gebracht heeft, is
gezeten aan de Rechterhand der Majesteit in de Hoogste Hemelen;
Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij Uitnemender Naam boven
hen geërfd heeft.
Ik wil u wijzen op het woordje “nadat”.
Dus voor: “nádat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven teweeg
gebracht heeft”, was de HEERE Jezus tijdens Zijn aardse leven als Mens, niet
Gode gelijk en was Hij dus ook niet het uitgedrukte beeld van God.
Juist, dit impliceert, dat de eerste mens Adam niet naar Gods beeld en niet naar
Gods gelijkenis geschapen werd. Je kunt hooguit zeggen, dat Adam in de richting
van Gods beeld en gelijkenis geschapen is.
Als er gezegd wordt, dat de HEERE Jezus Christus pas nadat Hij ons gereinigd
heeft van onze zonde, en dus in Zijn Opstanding, als Eérste Mens, het uitgedrukte
beeld van God is, dan kan Adam niet naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn
geweest.
Misschien een stom voorbeeld, maar:
Als je de banden van je fiets weet op te pompen, ben je daarom nog geen fietsenmaker.
Als je kennis krijgt van goed en kwaad, omdat je eet van de boom van kennis
van goed en kwaad, word je daarmee nog niet naar Gods beeld en naar Gods
gelijkenis.
Romeinen 3:20; Galaten 5:18; Romeinen 8:14, 15, 29:
Want door kennis te krijgen van goed en van kwaad, namelijk door kennis te
krijgen van de wet, en daardoor kennis te krijgen van de zonde, word je daardoor niet (en eigenlijk juist niet) naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis.
Ook al denken wij iets anders gelezen te hebben in Genesis 1, 2, 5 en 9.
Genesis 1:26, 27:
Laat Ons Mens maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis. (Genesis 1:26)
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Mensen =

= Adam = rood
= mens, namelijk Adam, in het enkelvoud
		 hoewel het zo is, dat het de bedoeling was, dat er
uit de eerste mens Adam, de gehele mensheid zou
voortkomen, heeft God toch maar Eén Mens op het
oog gehad
		 Die zou pas komen, in de “volheid des tijds”.
		 (Galaten 4:4)
		 Hij zou pas Gods Beeld en Gelijkenis zijn: in Zijn
Opstanding
		 God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen
(Hebreeën 10:9)
		 het wachten was dus op de komst van Die Mens:
		 de Zoon des mensen, de Laatste Adam, de tweede
Mens
		 de ware Adam is Degene om Wie het werkelijk gaat
		 de Mens, Christus Jezus, onze HEERE.
		 (1 Timotheüs 2:4)
De Bijbel spreekt duidelijk over de natuurlijke, zondige en verdorven mens in
Adam, dus hoe bedoelt u, dat de natuurlijke mens beelddrager Gods zou zijn?
Romeinen 8:3:
Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was,
heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor
de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. (De mens is zondig vlees en dus
geen beelddrager Gods.)
Aangezien de HEERE Jezus voor ons in het vlees kwam, en voor tot zondaar gemaakt werd, was Hij toen dus ook niet naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis.
Filippenzen 2:6-8:
Hier wordt het nog duidelijker gezegd:
Bij Zijn komst in vernedering was ook de HEERE Jezus nog niet het beeld Gods.
Hij had juist Zijn Godheid, en Zijn Heerlijkheid, en Zijn Beeltenis Gods afgelegd.
Hij was gekomen in het vlees, en in de gedaante van een dienstknecht: een mens.
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Hij was geworden een sterfelijk mens, in plaats van te blijven de onsterfelijke God.
2 Korinthe 4:4; Filippenzen 2:9 e.v.; Kolossenzen 1:15; Hebreeën 1:3:
Vanaf Zijn opstanding wordt er zeer triomfantelijk gesproken over de uitermate
verhoogde en verheerlijkte Christus, Die sindsdien, het Beeld Gods en de Gelijkenis Gods is.
Omdat de HEERE Jezus Christus pas sinds Zijn opstanding het Beeld Gods is,
betekent dit dus tevens, dat de eerste Adam en allen die uit de eerste Adam geboren zijn, niet naar Gods beeld en niet naar Gods gelijkenis geschapen zijn.
Ook de HEERE Jezus Zelf, was bij Zijn eerste komst in vernedering, nog niet
naar het beeld van God en naar de gelijkenis van God, want Hij was naar de gelijkenis en naar het beeld van een sterfelijk en verderfelijk mens, opdat Hij onze
zonden op Zich zou kunnen nemen en onze zonden zou kunnen wegdragen via
kruisiging en dood.
Dat wij allen van nature uit Adam zijn, en dus niet naar het beeld van God en
niet naar de gelijkenis van God geschapen zijn, blijkt uit onze afkomst:
Want volgens Genesis 1:2, was de moeder van Adam (= de aardbodem =
), al een bedorven, in zonden gevallen schepping, die geformeerd was uit
een in zonden gevallen en veroordeelde (Genesis 1:2), maar gerepareerde schepping
(Genesis 1:3) en die definitief geoordeeld en weggedaan zalworden op de Jongste
Dag.
Genesis 2:7:
Adam was stof, hij was namelijk geformeerd uit een gevallen aardbodem
(= Adamah)
Aangezien Adam stoffelijk, namelijk vlees is, omdat Adam geformeerd is geworden uit een stoffelijke en zondige aardbodem, dan moet het toch duidelijk
zijn, dat er geen enkele overeenkomst is en dat er geen enkele gelijkenis is met
de Levende God, Die in de Hemel is, en Die Geest is.
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Want Geest
is het tegenovergestelde van vlees
En
Hemels,
is het tegenovergestelde van Aards
En
Onzienlijk, is het tegenovergestelde van stoffelijk en zienlijk
Jesaja 40:18:
Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen?
Niemand lijkt op de Levende God…
Niemand is met Hem te vergelijken…
Hij is Uniek in Zijn Wezen…
En Hij is Geweldig in al Zijn wonderbare werken…
Genesis 3:5:
Eigenlijk is het een blamage voor vele Christenen dat satan wèl weet, dat de
mens niet naar Gods beeld en niet naar Gods gelijkenis geschapen is.
Ook Eva wist dat zij niet naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen was.
Want de slang zei: dat wanneer Eva zou eten van de boom van kennis van goed
en van kwaad, dat Eva dan zou worden als God.
De slang wist dus, en ook Eva wist, dat Eva niet naar Gods Beeld en Gelijkenis
was. Als Eva dit wel was geweest, dan zou Eva gezegd hebben: Ik hoef niet te
worden als God…, want dat ben ik al.
Genesis 5:3:
(En nu even voorbijgaand aan de profetische betekenis)
Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis,
naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
Seth was de gelijkenis en het evenbeeld van zijn zondige en verderfelijke vader
Adam.
Genesis 9:6:
De mens als beelddrager Gods in zijn functie als machthebber.
De instelling van de overheid, met de mens als machthebber over andere mensen.
Ook dit is profetisch, want God heeft maar Eén Mens/Man geschapen, Die sinds
Zijn opstanding alle macht heeft in hemelen en op aarde en Die als het uitgedrukte beeld van God, straks de wereld en de mensheid rechtvaardiglijk zal
oordelen.
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Deze Mens, Wiens bloed eens vergoten werd op Golgotha, zal straks wraak
doen aan allen, die Hem niet aanvaard hebben als hun Heiland, Verlosser, Zaligmaker en HEERE.
Romeinen 1:23:
Want de goddeloze (en dus de ongelovige) mensen, hebben de heerlijkheid van
de onverderfelijke God, veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.
Dit betekent in ieder geval dat de mens niet het beeld van God was, maar dat hij
zichzelf tot God verheven heeft.
De mens maakt zelf wel uit hoe God denkt en handelt, en hoe God gediend moet
worden.
Hier staat dat God volmaakt, onverderfelijk, heerlijk en eeuwig is en dat de natuurlijke mens, zondig, verderfelijk, oneervol, en (gelukkig maar) tijdelijk is.
1 Korinthe 15:45-49:
Adam is uit de aarde: aards!
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende
ziel; de laatste Adam tot levendmakende Geest.
Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke (het vleselijke), daarna het
geestelijke.
De eerste mens is uit de aarde, aards, maar de 2e Mens, is de HEERE uit den
hemel.
Hoedanig de aardse mens is, zodanige zijn ook de aardse mensen; En hoedanig
de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen.
En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, alzo zullen
wij ook het beeld van de hemelse Mens, dragen.
Romeinen 5:14:
Adam was slechts het voorbeeld, het prototype van Degene Die komen zou.
Johannes 3:6-8:
Hetgeen uit het vlees (= uit de eerste Adam) geboren is, is vlees;
Maar hetgeen uit den Geest (de laatste Adam = Christus) geboren is, is Geest.
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Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
De Wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort Zijn geluid; maar gij weet niet,
van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest
geboren is.
Van nature zijn wij vlees, maar wanneer wij uit de Geest van God geboren zijn
op grond van geloof in het verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus, zijn
ook wij Geest, en kunnen ook wij het beeld van Gods geliefde Zoon gelijkvormig worden.
2 Korinthe 3:17 en 18:
De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest des HEEREN is, aldaar is vrijheid.
En wij allen met ongedekten aangezichten de heerlijkheid des HEEREN weerspiegelende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des HEEREN Geest.
2 Korinthe 4:4:
In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het evangelie der heerlijkheid
van Christus, Die het beeld Gods is.
Christus is het beeld Gods.
Je kunt pas Gods beeld en gelijkenis worden, wanneer je in Christus bent.
En dit zegt ook:
Romeinen 8:28 en 29:
En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben (= die in Hem geloven), alle
dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den
beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder
vele broederen.

24

Conclusie:
Als stof, als vlees en dus als oude schepselen in Adam, waren wij niet naar Gods
beeld en naar Gods gelijkenis geschapen.
Deze Schriftgedeeltes leren ons, dat het de bedoeling is, dat ook wij het beeld
van Gods Geliefde Zoon gelijkvormig zouden worden.
Deze Schriftgedeeltes leren ons ook, dat je pas het beeld van God gelijkvormig
kunt worden, wanneer je een nieuw schepsel, en dus een kind van God bent,
omdat je dan uit de Geest geboren bent, op grond van geloof in de HEERE Jezus
Christus.
En hoe worden wij Gods Beeld Gelijkvormig?
Door geloof, vertrouwen, en overgave aan het Woord, en aan de Geest van
Christus.
De Geest van Christus leidt ons in heel de waarheid en naar zoonschap en erfenis.
Door de werking van Gods Geest in ons, zullen wij het beeld van Gods geliefde
Zoon gelijkvormig worden. (Romeinen 8:14 e.v.)

En een prachtige illustratie hiervan vinden wij in:
Exodus 33:18 e.v.; Exodus 34:35:
Mozes wordt door de HEERE geroepen om te verschijnen op de berg Sinai, om
Gods Woord in ontvangst te nemen.
De HEERE zegt dan tot Mozes:
Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.
Maar zie, er is een plaats bij Mij; en daar zult gij u op de steenrots (= Christus) stellen.
En wanneer ik met Mijn heerlijkheid aan jou voorbij zal gaan, zo zal Ik je in de
kloof der steenrots zetten; en Ik zal je met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal
voorbijgegaan zijn.
En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zal je Mijn achterste delen
zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.
Mozes is daar 40 dagen en 40 nachten bij de HEERE, en hij eet geen brood, en hij
drinkt geen water; want het Woord van de HEERE, is hem tot Brood en Levend
Water.
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Toen Mozes van den berg Sinai afdaalde met in zijn handen het Woord van God,
wist Mozes niet dat zijn aangezicht glinsterde doordat de HEERE met Mozes
gesproken had.
Als het volk Israël het aangezicht van Mozes zo fel ziet glinsteren, dan vragen zij
of Mozes een bedekking op zijn aangezicht wil leggen.
Over die schandelijke bedekking zullen wij het nu maar niet hebben!
de gedachte is echter wel: dat als wij in de Steenrots, namelijk in Christus zijn en
aan Zijn voeten zitten en in bijzonderheid ons voeden met Zijn Woord, dan zal
zonder dat wij dit zelf bemerken (en zeker zonder dat wij daar enige actie voor
ondernomen hebben), de heerlijkheid van Christus zijn weerspiegeling vinden
in ons persoonlijk leven en zullen wij door Zijn Geest naar Zijn beeld in gedaante
veranderd worden.
Psalm 27:4:
Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen
mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des
HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.
Lukas 10:39-44:
En Martha had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten
van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens,
en daarbij komende, zeide zij: HEERE, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster
mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. En Jezus, antwoordende,
zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen;
Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk
van haar niet zal weggenomen worden.
Filippenzen 3:7 e.v.:
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht.
Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der
kennis van Christus Jezus, mijn HEERE, om Wiens wil ik al die dingen schade
gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.
En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de
wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid,
die uit God is door het geloof;
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Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns
lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;
Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar,
of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven
is in Christus Jezus.

Volledigheidshalve, en zoals eerder aangekondigd, moeten wij nog 1 keer
naar Genesis 1, om nog een ander aspect van Adam en Eva te belichten:
Genesis 1:27:
En God schiep den mens (=
= Adam) naar Zijn beeld.
Naar het beeld van God schiep Hij Hem (en dus niet hen)
Man en vrouw schiep Hij ze.
En dit is de moeilijkste.
Omdat de betekenis van deze tekst de meest onbekende is.
Want het verschijnen van Adam en Eva, is een profetie aangaande de verschijning van Christus en de gemeente, het lichaam van Christus.
Genesis 1:27:
Eerst wordt er via het woordje “Hem” grote aandacht gegeven aan Die Ene Mens.
Die Ene Mens, Die in Zijn opstanding, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis is.
Maar die Mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis blijkt een meervoud te zijn.
Namelijk: Man en vrouw!
Christus is de Eerste Die het beeld Gods en de gelijkenis Gods is. En in Hem is
ook Zijn lichaam, de gemeente, het beeld Gods en de gelijkenis Gods. Hoofd en
lichaam zijn gezamenlijk die Ene Man, Die Gods beeld en Gods gelijkenis is.
Efeze 5:29-32:
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de HEERE de gemeente.
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Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
Deze Verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente.
Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw,
alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij de man vreze
Zie nogmaals de tekening op pag. 10!
Handelingen15:14-16:
Dus in de periode, waarin de HEERE Jezus Christus Zich na Zijn opstanding, verborgen heeft voor de wereld, verzamelt Hij Zich eerst een volk voor Zijn Naam. In
het Verborgene verzamelt de HEERE de leden van Zijn lichaam, de gemeente.
De wereld denkt ook, dat de HEERE Jezus Christus dood is, danwel dat Hij in
een diepe slaap is.
Daarom staat er ook:
Genesis 2:20-23:
Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor de mens (=
= Adam)
vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.
Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij
nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot vrouw,
en Hij bracht haar tot Adam.
Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees!
Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.
Toen Adam in een diepe slaap was, werd Eva gebouwd uit Adams zijde.
Namelijk nu de HEERE Jezus Christus, sinds Zijn opstanding en hemelvaart, Zich
voor de wereld verborgen houdt, bouwt Hij de gemeente, die Zijn Lichaam is.
Het vlees van Adam, is ook het vlees van Eva.
Het been van Adam, is ook het been van Eva.
Het bloed van Adam, is ook het bloed van Eva.
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Adam en Eva zijn de enige man en vrouw, die werkelijk één vlees, één been, en
één bloed zijn.
Dit is zo, omdat zij de profetische uitdrukking zijn van Christus en Zijn Lichaam!
Op deze grote verborgenheid (omdat dit alleen maar van toepassing is op Christus en op de gemeente), zouden wij nooit op gekomen zijn, wanneer de HEERE,
dit niet via de apostel Paulus, aan ons geopenbaard had.
Heel de schepping hunkert eigenlijk naar éénwording.
Man en vrouw doen dan ook hun uiterste best om één te worden.
Bij het gemeenschap hebben, lijken zij even ineen te smelten, maar daarna is het
weer voorbij.
Het één vlees, één been en één bloed zijn, zullen man en vrouw nooit bereiken.
Maar de gemeente, die uit een bepaald scheppingsaspect van Christus (= een rib
uit Zijn zijde) uit Christus tevoorschijn is gekomen en Hem tot hulpe mag zijn, is
waarlijk Zijn Eigen been, Zijn Eigen vlees, en Zijn Eigen bloed.
Hij is het Hoofd en door geloof in Hem, zijn wij leden van Zijn lichaam.
Op grond van geloof zijn wij door God in en aan Christus samengevoegd.
(Efeze 2:21; Efeze 4:16; Kolossenzen 2:2; Kolossenzen2:19)
En dat is dan ook de enige betekenis van deze tekst:
Markus 10:9:
Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet!
Want:
Romeinen 8:35:
Want wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus?
Geen mens, geen ding, geen macht, namelijk niets kan ons nog scheiden van
Christus!
Nogmaals: het Onderwerp van al Gods spreken en van al Gods handelen, heeft
in de 1e plaats altijd betrekking op de HEERE Jezus Christus.
Al wat niet door God, aan Christus gegeven is, en dus niet samengevoegd is aan
Christus, zal uiteindelijk worden weggedaan.
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En zo worden wij nog een illusie armer gemaakt.
Hoewel dit weinig met ons onderwerp te maken heeft en ik nu heel kort door
de bocht ga:
Wij dachten, dat onze particuliere huwelijk door de HEERE was samengevoegd.
Maar dit is niet door de HEERE samengevoegd, want dit is samengevoegd door
de ambtenaar van de burgerlijke stand, of door de notaris, en dit op grond van
onze eigen wens, verliefdheid, liefde en begeerte, danwel door onze eigen hormonen.
Genesis 1:28; Genesis 2:24:
Aards gezien zijn dit ook de belangrijkste drijfveren om “vader en moeder te
verlaten” en om “vruchtbaar te zijn” en om op de “aarde te vervullen, en daarover te heersen”. Maar dit schiet niet echt op zei Adam, want al wat uit Adam is,
is zondig en dus sterfelijk.
Ook ons huwelijk, is maar een aardse en dus een tijdelijke aangelegenheid.
Hoe goed je het als man en vrouw ook met elkaar zou kunnen vinden, toch is het
maar een zeer zwakke afschaduwing van de ware verbintenis: tussen Christus
en Zijn Lichaam!
Genesis 1:28:
Deze belofte werd weliswaar tot Adam gesproken, maar ook deze belofte is profetisch.
Over het hoofd van Adam heen werd deze profetische belofte gesproken tot de
laatste Adam, de HEERE Jezus Christus, want Die zal deze belofte wel vervullen.
Want Hij “is uitgegaan”, namelijk Hij heeft Zijn hemelse Vader verlaten, en
Hij heeft Zijn moeder (= het volk Israël; de wereld) verlaten door Zijn weg te
gaan van lijden en dood, om in Zijn opstanding, als de Eersteling van de nieuwe
schepping, zeer vruchtbaar te zijn en de gehele schepping te vullen en te vervullen met Zijn eeuwig Leven, opdat alle dingen ten slotte aan Hem onderworpen
zullen zijn.
1 Korinthe 6 en 7:
Ik hoop dat u even afstand kunt nemen van uw persoonlijke situatie en van uw
persoonlijke gevoelens:
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Het is helemaal niet meer nodig, dat de gelovige man en de gelovige vrouw samen vruchtbaar zouden zijn ten behoeve van de aardse dingen.
Omwille van hun verliefdheid, liefde, begeerte, hormonen, is het hen geoorloofd
zich te verbinden met de aardse dingen, namelijk te trouwen. Want als zij zich
niet kunnen onthouden, dan is het beter te trouwen, dan te branden.
Maar de HEERE heeft liever dat een man en een vrouw hun gemeenschap en hun
begeerte en bevrediging niet zoeken en vinden in elkaar, maar in de HEERE.
Daarmee is ook duidelijk dat de HEERE ons particuliere huwelijk niet inzegent.
Het in stand houden van ons huwelijk zal altijd gaan ten koste van de HEERE
Zelf.
De getrouwde gelovige zal namelijk zijn of haar aandacht dan moeten verdelen
tussen de HEERE, en tussen zijn/haar vrouw of man.
Dus of de HEERE aan u en aan mij, de partner die nu aan onze zijde is, gegeven
heeft, betwijfel ik ten sterkste.
Door onze eigen verliefdheid, begeerte en hormonen, zijn we aan die partner
gekomen, met wie wij door dit aardse leven willen gaan.
Als wij het door de regel met die partner goed kunnen vinden, en samen onze
lust en bevrediging hebben in de HEERE Jezus Christus, dan hebben wij alle
reden, om de HEERE daar hartelijk voor te danken.
Maar draai het niet om: alsof de HEERE ons aan elkaar gekoppeld zou hebben.
Want wat zegt u dan, wanneer u het niet meer kan vinden met uw partner,
waardoor het op een scheiding uitloopt?
Of is dat dan ook van de HEERE?
Gelovigen mogen dan verbintenissen aangegaan zijn, en zich daarin helemaal
verliezen, zoals:
Getrouwd zijn met je werk…
Getrouwd zijn met je kerk…
Getrouwd zijn met je politieke partij…
Getrouwd zijn met je hobby…
Getrouwd zijn met je man of vrouw…
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De HEERE wil, dat wij onszelf alleen verliezen in Hem.
Dan zal de HEERE ons ook aardse dingen geven om van te genieten.
We zouden hoofdzakelijk en bij voorkeur alleen met Hem verbintenis aangaan.
Hij is immers het Hoofd van Zijn Lichaam?
Dus blijf in Hem en laat nog alleen Christus en Zijn Woord het voor het zeggen
hebben in onze, Hem alleen toegewijde en aan Hem samengevoegde levens.

Amen
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