Bijbelstudie Centrum: studie

“Adam als zoon van God, het beeld van de Heer Jezus”.
Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader
vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede
is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en
steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en
bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de
gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen
begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren
en zich naar de verdichtsels keren”.
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Laten wij starten met het lezen uit Gods Woord en wel eerst Rom. 5:12-14. “Daarom, gelijk door
één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot
alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; want reeds vóór de wet was er zonde in
de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning
geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als
Adam overtrad, die een beeld is van de komende“.
Vervolgens lezen wij 1 Cor. 15:45-49. “Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam,
werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet
eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de
tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse
is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij
het beeld van de hemelse dragen“.
Uit deze twee Schriftplaatsen vinden wij, hoe de eerste mens Adam een beeld is van de Komende.
Zoals Rom. 5 aan het einde van vers 14 zegt: “Adam, …….., die een beeld is van de komende”,
vinden wij hem ook als tegenbeeld in 1 Cor. 15, wat wij gelezen hebben, waar Adam de eerste
mens genoemd wordt, die tegenover die laatste Adam staat.
Nu willen wij hier nog eens met elkaar onze aandacht aan besteden, hoe Adam een type is van de
Heer Jezus. Meestal wordt Adam gebruikt in de tegenstelling, want hij is immers de zondaar, de
oude mens en die oude mens is dus uit Adam.
Maar hij is niet alleen een type van de zondaar, maar de Schrift zegt, dat hij een type is van de
Heer Jezus. Dat vinden wij meer in de Schrift, dat één persoon meerdere dingen uitbeeldt. En nu
willen wij vooral hierbij stilstaan.
Waarin is Adam nu een type van onze gezegende Heiland, de Heer Jezus, de Christus der Schriften? In Luc.3 vindt u het geslachtsregister van hem, waarvan u in vers 38 vindt staan: “de zoon
van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God”.
Ziet u, dat in de Schrift, voordat de Pinksterdag aanbrak, maar van twee mensen gezegd wordt,
dat zij zonen van God waren! Jezus, de Christus der Schriften is die waarachtige Zoon van God.
Want wij weten, hoe Hij geboren is, als Mens verwekt door God de Vader Zelf in de moederschoot
van Maria door Zijn Heilige Geest. Daarom was Hij niet alleen in Zijn eeuwige Godheid een Zoon
van God, maar ook in Zijn menselijke staat. Wij vinden het ook op vele plaatsen vermeld in het
Nieuwe Testament, hoe Hij de Zoon van God is.
Maar ook Adam wordt “zoon van God” genoemd voor de Pinksterdag en dat was de enige, naast
de Heer Jezus, die ook zo genoemd werd. Want ook Adam was vóór zijn zondeval een zoon van
God. God Zelf had hem immers verwekt op een bijzondere wijze en zo was God zijn Vader.
Nu weten wij, dat na het volbrachte werk van de Heer Jezus de Heilige Geest is uitgestort en nu
kunnen zondaren door het evangelie geboren worden en in de Heer Jezus door de heilige Geest
opnieuw (wederom) geboren worden tot zonen van God. Want zoals wij het beeld van het stoffelijke, het aardse, gedragen hebben, zo zullen wij nu ook het beeld van het hemelse dragen.
Maar denk er om, vóór de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, was dit niet mogelijk en
was er dus geen één mens een zoon van God, wel schepselen van God. Zij worden in de Schrift
nergens zonen genoemd, behalve Adam. En zo zien we dus, hoe Adam een type is van Hem, Die
komen zou.
Wij vinden dan ook in de Schrift, hoe Adam geschapen was naar het beeld van God. U vindt dat in
Gen. 5:1. “Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem
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naar de gelijkenis Gods”. Adam leek dus sprekend op God, Zijn Vader. En van Adam kon ook
gezegd worden vóór zijn zondeval; “wie mij ziet die ziet God”. Dat geldt dus alleen voor Adam!
Vandaag echter wordt er algemeen gepredikt, dat de mens naar het beeld van God geschapen is,
maar dat is niet waar volgens de Schrift, de mens is een gevallen beeld. Want er staat direct achter, dat de zoon van Adam niet op God, maar op Adam, de gevallen mens leek. Dat staat in Gen.
5:3. “Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als
zijn beeld en noemde hem Seth”.
Ziet u, alleen was Adam vóór de zondeval het beeld van God, zijn Vader. Maar door de zondeval
viel in hem dat beeld Gods. Zijn nakomelingen zijn nu beelddragers van de gevallen mens, een
verwrongen beeld.
Wij weten. Hoe de Heer Jezus zegt in Joh. 14:9. “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Als
Filippus aan Hem vraagt in vers 8: “Here, toon ons de Vader”, dan zegt de Heer Jezus: “Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.
De apostel Paulus moet door de Heilige Geest dit getuigenis neerschrijven in Kol. 1:15. “Hij (dat is
de Heer Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping”. U
ziet dus, hoe Adam vóór zijn zondeval inderdaad een type is van de Heer Jezus.
Maar er is nog meer. God bereidde voor Zijn Zoon een menselijk lichaam op een bovennatuurlijke,
Goddelijke wijze in de maagdelijke schoot van Maia. Maria ontving immers uit de Heilige Geest en
wat uit haar geboren zou worden, dat Heilige, zou Gods Zoon genoemd worden.
Maar in Adam vinden wij daar ook een beeld van. Want hoe schiep God voor Adam zijn lichaam?
Uit het stof der aarde, een aarde, die door God gereinigd en geheiligd was. Uit die aardeschoot,
die nog onberoerd was door de zonde, gaf God aan deze Adam een menselijk lichaam, zoals geschreven staat in Gen. 2:7. “Toen formeerde de Here God de mens uit de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot en levend wezen”.
Maar ook in nog meer aspecten is Adam een beeld van Hem, die komen zou, wat wij vinden in
Gen. 2:16. “En de Here God legde de mens het gebod op”. Wij lezen, hoe God direct sprak tot
Adam en Adam tot God sprak. Adam had dus een directe gemeenschap met God de Vader en
God gaf aan Adam Zijn gebod, opdat Adam het weer zou doorgeven aan de mensen, die na hem
zouden komen.
Weet u, dat God niet tot Eva heeft gesproken? Want Eva wist van God niet, dat zij van alle bomen
mocht eten, maar van die éne niet. Want dat had Adam Eva verteld. God had immers tot Adam gesproken. En zo is Adam ook hierin een type van de Heer Jezus.
Want God heeft tot ons gesproken in de Zoon, Die de volle openbaring is van God. Want de Heer
Jezus is het Woord van God en God verbergt voor Zijn Zoon niets, want Hij is met de Vader eeuwig God.
Jezus zegt in Joh. 5:19. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij
moet het de Vader zien doen”. En dan staat er achter: “want wat Deze doet, dat doet ook de Zoon
evenzo”.
De Vader spreekt regelrecht met de Zoon en de Zoon met de Vader en wij horen het Woord van
God door deze Zoon, zoals ook Eva en haar kinderen de woorden van God hoorden door Adam.
Zo gaan wij zien. Hoe Adam een type is van de Heer Jezus.
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Daarom staat er na de Pinksterdag geschreven, dat ieder naar deze Zoon van God, Jezus, de
Christus der Schriften, moet horen, zoals Hand. 3 het zo duidelijk zegt. En wee de mens, die niet
hoort naar Hem en niet luistert en niet doet, wat Hij zegt.
Dat lezen wij in Hand. 3:23. “en het zal gechieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit
het volk zal worden uitgeroeid”. En in vers 22 staat: “Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u
een pofeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult gij horen in alles wat Hij tot u
spreken zal”.
Zoals dus Eva en de kinderen moesten luisteren naar Adam – want hij had de levende woorden
van God ontvangen – zo is deze Adam een type van Hem Die gekomen is en Die komt. Wij moeten luisteren naar wat de Heer Jezus ons gezegd en geleerd heeft en daaraan zullen wij moeten
gehoorzamen.
Er wordt altijd van Joh. 3:16 alleen gezegd: “Alzo lief heeft God de wereld gehad”. Ja, dat is natuurlijk heerlijk, maar er staat ook bij, dat wie in Hem geloofd, eeuwig leven heeft.
En dat staat ook nog in vers 36: “Wie in de Zoon gelooft (en geloven is dan ook doen wat Hij zegt),
heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn
Gods blijft op hem”.
Jezus zegt op een andere plaats (Lukas 6:46): “wat noemt gij mij Here, Here, en doet niet wat Ik
zeg”? Zo zien wij, hoe Adam een type is van onze Heer Jezus.
Nu gaan wij tot het aller heerlijkste komen. Wij lezen in Gen, 2:18. “En de Here God zeide: Het is
niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. En dan aan het
eind van vers 20 van Gen. 2 staat: “Maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste”.
God zei: “Het is niet goed, dat de mens alleen zij”. Adam had het eeuwige leven en hij had ook een
leven van overvloed, want daar was de Hof van Eden, vol met de kostbaarste vruchtbomen. Daar
was een paradijs, een heerlijke schepping, waar hij, Adam, koning over was en ook over een plantenwereld en een dierenwereld. De hele aarde in al haar volheid en daarover had de Heer hem
aangesteld als koning.
Maar toch was hij alleen, want hij had niemand, die bij hem paste, niemand van zijn eigen gelijkenis. En daarom was Adam een type van Hem, Die komen zou, de Heer Jezus, die de eeuwige
Zoon van God is, het eeuwige Leven hebbende, God uit God en de ganse schepping, het universum behoort Hem, want Hij is de Erfgenaam.
Het is alles ook door Hem en voor Hem geschapen. Het is vol met de heerlijkste schepselen, niet
alleen op de aarde, maar ook in de Hemelse Gewesten, zoals o.a. Cherubs, Troonengelen, overheden, machten, enz., door ons niet gekend, waar hij Heer over was. Maar hij vond niet iemand
van gelijke orde, hij was alleen, want hij was de eniggeborene des Vaders.
Wat lezen wij nu in het Nieuwe Testament? Hier in Genesis zegt God aan Adam: “Het is niet goed,
dat de mens alleen zij”.
En wat lezen wij nu in Rom. 8:29-30. “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder
vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft (daar komt dat wonder), dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd
heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”.
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En wat zegt de Zoon Zelf? Laten wij lezen in Johannes 12, waar Hem wordt gevraagd, om als Israel Hem verwerpt, naar de Gieken te willen komen, want zij willen Hem wel zien. Maar de Heer doet
dat niet. En dan is Zijn antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort”.
Dan gaat Hij dus die wonderbare weg van alleen te blijven. Want al voordat er zonde in de wereld
was gekomen door de zondeval van Adam en Eva, was dit al het geweldige bestemmingsplan van
God, dat Hij voor Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften, mensen, die uit Adam voortgekomen
zijn, zou gaan verwekken en die wedergeboren zouden worden tot dat heerlijke, waardoor zij Zijn
Zoon Jezus, de Chritus der Schriften, gelijk zullen worden.
Daarom zegt de Heer Jezus: “indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort”.
Hier zien wij al, hoe alleen door die diepe slaap des doods, die Adam moest ondergaan, zonen
Gods verwekt konden worden, die een hulp zullen gaan worden voor Zijn Zoon. En wat lezen wij
nu (nu gaat het zo wonderbaar worden) in Gen.2:21. “Toen deed de Here God een diepe slaap op
de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met
vlees”.
Opdat die mens Adam niet alleen zou blijven, ging God iets nieuws doen; maar daarvoor moest
Adam in een diepe slaap komen. Adam, die eeuwig leven had, moest dus die slaap des doods ingaan, opdat hij niet meer alleen zou zijn.
En nu is de grootste heerlijkheid, dat Adam hier een type is van de Heer Jezus, Die ook in die diepe slaap des doods moest gaan, opdat de Gemeente, die God uit Zijn lichaam zou nemen, bij Hem
zou passen.
En nu moet u goed opletten, want hier komen wij tot geweldige dingen!
Alles, wat God tot nu toe geschapen had, de hemelen, de aarde en haar volheid en al wat daarop
is aan leven, had God geschapen door het Woord Zijner Almacht, want Hij sprak en het was er, Hij
gebood en het stond er.
Maar Eva ging Hij op een heel andere wijze scheppen zoals nog nooit gebeurd was. Eva zou een
nieuwe schepping worden, een heel andere schepping, die niet van deze schepping was. Maar
daarvoor moest Adam in de slaap des doods gaan en moest God zijn zijde openen en hem dus
verwonden, zodat Adam’s bloed vloeien moest.
En zo nam God uit Adam delen van zijn lichaam weg: vlees en been, om daarvan Eva te bouwen,
wat een nieuwe schepping op een geheel nieuwe wijze was.
En hier zien wij, hoe Adam een wonderbaar beeld is van Hem, Die komen zou. Want nadat God
Hem in die diepe slaap des doods had laten komen op het kruis van Golgotha, wat geschiedde er
toen? Toen werd ook Zijn zijde doorstoken, dezelfde zijde, die ook bij Adam doorstoken en geopend was, opdat uit die geopende zijde het water en het bloed zou komen.
De apostel Johannes, die het gezien heeft, getuigt daarvan, want door dat water en bloed wordt nu
een nieuwe schepping door God geformeerd, die uit Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften is
geworden door Zijn kruisdood en opstanding.
Daarom zegt ook Paulus, vervuld en verlicht met de Heilige Geest in Ef. 5:32. “Dit geheimenis is
groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de Gemeente”. En dan bedoelt hij vanaf vers
29, “zoals Christus de Gemeente”, en vers 30-31. “omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom
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zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot
één vlees zijn”.
Nu is deze vertaling heel erg gebrekkig. Want men heeft daar wat weggelaten, wat gelukkig in de
Statenvertaling wel staat: “Want wij zij leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente”. Dat staat er bij en dat is dus een letterlijke aanhaling van Genisis 2. Groot is dit geheim. Zo
zien wij, hoe Adam een wonderbaar beeld is van Hem, Die komt en gekomen is.
En dat is die Nieuw Testamentishe Gemeente, dus Bruid van het Lam is, vlees van Zijn vlees,
bloed van Zijn bloed, been van Zijn been. Want dat lezen wij ook weer in Gen. 2:22. “En de Here
God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw (daar zien wij die nieuwe
scheping, die door God gebouwd wordt), en Hij bracht haar tot de mens”.
Tussen het tijdstip dat God over Adam een diepe slaap des doods deed komen om zijn zijde te
openen, waardoor dat bloed ging vloeien en die rib er uitgenomen werd en het tijdstip dat Eva
klaar was en God Zelf haar tot Adam bracht, staat er: “bouwde God”.
Denk er om, Adam werd niet bij Eva gebracht, maar Eva werd naar Adam gebracht. Hoe lang dat
geduurd heeft staat er niet bij. En daarin zien wij weer zo’n wonderbaar beeld van Christus en de
Gemeente. Want het is al meer dan 2.000 jaar geeden, dat God over de laatste Adam, over de
Heer Jezus, die diepe slaap des doods deed komen.
Sindsdien is God bezig door de Heilige Geest die nieuwe Eva, die nieuwe schepping te bouwen,
die Hij uit de Zoon, Jezus, de Christus der Schriften, neemt. Bloed van Zijn bloed, vlees van Zijn
vlees, been van Zijn been, geest van Zijn Geest. En hoe lang dat bouwen duurt weet niemand,
maar wij zien aan de tekenen der tijden, dat deze waarachtige Eva, als de Bruid van het Lam, die
straks de Vrouw van het Lam zal zijn, spoedig eeuwig met Hem zal zijn en dus spoedig gebouwd
zal moeten zijn.
Want als die Gemeente gebouwd is door God de Vader, door de Heilige Geest, zal Hij die Gemeente brengen bij Zijn Zoon. Niet de Zoon bij de Gemeente, maar de Gemeente gaat naar de
Zoon en dan zal zij aan Hem voorgesteld worden.
In Gen. 2:23 lezen wij: “Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees
van mijn vlees”. En dit haalt Paulus letterlijk aan in Ef. 5:30-32. “omdat wij leden zijn van zijn
lichaam. Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en
die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus
en [op] de gemeente”.
En omdat zij uit de man genomen is, geeft Adam zelf zijn bruid een naam: (in de oude vertaling
wat men in de andere vertalingen maar heeft weggelaten) “deze zal mannin heten”.
Wat betekent dat? Dat hij de man is en zij uit de man genomen is. Toen God haar bij Adam bracht
en haar aan hem voorstelde, toen zag Adam zijn evenbeeld, want zij was ook uit hem genomen en
zij bestond dus uit zijn bloed, zijn vlees en zijn been en zo was zij zuiver een gelijkenis van Adam.
En daarom gaf hij haar ook een naam gelijk aan de zijne en een functie gelijk aan die van hem.
En wat lezen wij nu in de Schrift? Zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben van die
aardse, de eerste Adam, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Want Johannes zegt
in 1 Joh.3:2. “wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk
zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”.
Want dan worden wij niet meer bij die aardse naam genoemd, want wij hebben dan een nieuwe
naam gekregen, die Hij ons nadrukkelijk zal hebben gegeven. Hebt u het gelezen in Openbaring?
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Openbaring 3:12. “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal
niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad
mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe
naam”.
Allen die Hem toebehoren, geeft Hij een nieuwe naam. Dit mogen wij reeds weten, al weten wij de
nieuwe naam nog niet, maar dit mogen wij al weten, dat, zoals Eva door Adam “mannin” genoemd
werd, wij ons “Christen” mogen noemen naar de naam van Hem, van Wie wij zijn, van de Heer
Jezus Christus. Ziet u dat wonderbare beeld?
En nu komt nog het grootste. Niet alleen door de zondeval is Adam een beeld van de Heer Jezus,
maar zelfs ná de zondeval. Dat wordt nog moeilijker te verstaan, maar het is toch zo, als wij de
Schrift gaan vergelijken.
Paulus moest neerschrijven door de Heilige Geest in Ef. 5:31-32. “Daarom zal een man [zijn] vader
en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente”.
Wat bedoelt Paulus hier? Niet het natuurlijke huwelijksleven tussen man en vrouw, niet de natuurlijke echtvereniging is een groot geheimenis, dat is overal bekend en openbaar. Als hij zegt: “Dit
geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente”, verwijst hij naar
Genessis 2 en dan komen wij tot het grote geheimenis.
In 1 Tim. 2:13-14schrijft Paulus een bijzonder woord over Adam. “Want eerst is Adam geformeerd,
en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in
overtreding gevallen”. Dat is een Goddelijke uitspraak, want Adam heeft zich niet laten verleiden,
maar de vrouw is door de verleiding in overtrading gevallen.
En in Rom. 5:14 schrijft Paulus door de Heilige Geest nog iets bijzonders over die zondeval van
Adam. “Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende”.
Wat moest Paulus hier door de Heilige Geest neerschrijven? Dat Adam overtrad op een heel andere wijze als alle andere mensen. Het staat er: “die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze
als Adam overtrad”. Adam overtrad op een heel bijzondere manier.
Nu komen wij tot een diep geheimenis, waar die wonderlijke woorden op slaan. “Daarom zal een
man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één
vlees zijn”. Maar hij zegt het met het oog op Christus.
Wij weten, dat de oorzaak van het zondigen van alle nakomelingen uit Adam en Eva, dus ook van
ons van nature, dat wij zondaars zijn. En als u nog niet gered bent, bent u het nog. Want wij zijn
van nature zondaars en worden als zondaars geboren. Gen. 5:3. “Toen Adam honderd dertig jaar
geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld”.
Maar Adam en Eva waren van nature geen zondaars. De oorzaak dat zij zondigden was niet, dat
zij zondaars waren. Maar nu zegt de Schrift heel duidelijk, wat de oorzaak was, namelijk dat Eva
tot zonde kwam.
De Schrift zegt het duidelijk, dat zij verleid werd door de slang, satan. En in 1 Tim. 2:14 staat:
“want Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtrading
gevallen”. De oorzaak dus, dat Eva zondigde is, dat zij verleid is geworden.
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Maar de Schrift zegt dus, dat Adam niet verleid is geworden, dat was dus niet de oorzaak dat hij
een zondaar werd en hij was ook geen zondaar en kwam dus niet daardoor tot zonde. Maar wat
was dan wel de oorzaak, dat Adam tot zonde kwam?
Dat vindt u in deze grote verborgenheid, die Paulus aanhaalde: “Daarom zal een man [zijn] vader
en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen”. Want God wil dat er een echte liefde is tussen
man en vrouw. De man zal de vrouw liefhebben en de vrouw zal de man aanhangen. Maar ik kan
u verzekeren, broeders en zusters, op grond van de Schrift, dat er nooit een man en een vrouw zoveel van elkaar gehouden hebben als Adam en Eva.
Adam en Eva hebben zo ontzettend veel van elkaar gehouden, omdat het een volmaakte liefde
was, want zij was uit hem genomen, zij was dus een deel van hemzelf. Dat staat immers in Gen.
2:23. “Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk (zegt Adam) been van mijn gebeente en vlees van
mijn vlees; deze zal mannin heten”.
En zo had God het ook bedoeld. Daartoe had God ook die bijzondere schepping verricht, die heel
anders was dan al het andere, dat God geschapen had, Want Eva was een bijzondere schepping,
want God nam haar uit die man, opdat die twee niet twee zouden zijn, maar één. Adam kon niet
meer buiten zijn vrouw en zij kan niet meer buiten Adam door de liefde, die tussen hen beiden
was.
Want Adam miste iets binnen in zich, want God had die rib weggenomen en Adam had zijn bloed
daarvoor gegeven en zijn vlees. En daaruit was zijn vrouw gevormd en nu wilde hij, wat uit hem
genomen was, weer aan zijn zijde kwam, anders was hij niet gelukkig en niet volmaakt, niet compleet.
En Eva was niet gelukkig, of zij moest gekomen zijn aan de zijde van die man. Dat heeft God juist
zo geschapen, opdat er een volmaakte liefde zou zijn tussen deze twee.
Maar nu valt Eva in zonde, want zij wordt verleid. En nu kon Adam maar twee wegen gaan; hij kon
het afwijzen om de vrucht te eten. Maar wat zou er dan gebeuren? Dan zou Eva voorgoed verloren
zijn en Adam zou door blijven leven alleen met god.
In het Hooglied staat al, dat de liefde sterker is dan de dood; dat is een uitspraak van Gods Geest.
De andere weg was, dat hij zich aan Eva gelijk maakte, opdat hij bij haar zou blijven. En nu zien
wij, wat de oorzaak was, dat Adam tot zonde kwam. De liefde, die hij voor Eva had, want hij wilde
haar niet verlaten. Gaan wij nu begrijpen, waarom een man zijn vader en moeder verlaat, om zijn
vrouw aan te hangen?
Dat werd waar in Adams leven. Adam had een keuze te doen tussen God, zijn Vader of de vrouw,
die hij met zijn ganse hart aanhing. En Adam heeft de keuze gedaan door Eva, hij heeft God verlaten om Eva aan te hangen.
Daarom is Adam zo’n wonderbaar beeld van de Heer Jezus. Want dan gaan wij nu verstaan, dat
Adam en Eva’s zonde tot de zijne gemaakt heeft uit liefde, omdat hij haar niet wilde verlaten en
haar verloren laten gaan.
Nu zien wij in deze Adam het beeld van Hem, Die gekomen is uit liefde voor Zijn Gemeente, die Hij
al kende van vóór de grondlegging der wereld en die God Hem beloofd had.
Zo heeft de Heer Jezus ook Zijn Vader willen verlaten en is van de heerlijkheid bij de Vader afgedaald naar dat zonde niveau van ons, evenals Adam vrijwillig afdaalde van de heerlijkheid, die hij
bezat toen hij nog geen zondaar was. Hij maakt zich dus aan haar gelijk.
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Wat deed de Heer Jezus voor ons, voor Zijn Gemeente? Hij heeft vrijwillig Zijn Vader verlaten, om
ons aan te hangen uit liefde voor ons en voor ons te wilen sterven. Adam heeft Eva’s zonde tot de
zijne gemaakt en wat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan?
2 Kor. 5:21 zegt: “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”.
En Petrus zegt in 1 Petr. 2:24. “die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheidzouden leven; en door zijn striemen zijt
gij genezen”.
Hij heeft de heerlijkheid van de Vader verlaten, is neergedaald tot ons diep gevallen peil van verlorenheid en Hij heeft onze zonde tot de Zijne gemaakt. En met die zonde ging Hij naar het vloekhout, want hij wist, dat het loon van de zonde de dood is.
Zo heeft ook Adam beslist geweten, want hij had de woorden van God goed gehoord. Hij had ze
immers zelf altijd door moeten even aan Eva: “ten dage, dat gij dat gebod overtreedt, Adam, doordat gij de vrucht eet, zult gij de dood sterven”.
Eva lag nu door de overtrading onder de vloek van de dood, “want het loon, wat de zonde geeft, is
de dood”. Adam wist dus wat hij deed, maar hij deed het uit liefde door zijn Eva, want anders waren zij voor eeuwig van elkaar gescheiden geweest.
Zij naar de eeuwige verdoemenis en hij had eeuwig leven gehad. Maar liefde is dan sterker dan de
dood en Adam wist, als hij die keuze deed, dan zou die vloek, die op Eva lag, ook op hem komen.
En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij, de Gezegend is door ons tot een vloek geworden. “Want
Gal.3:13) een ieder, die aan het hout hangt is vervloekt”. Zo nam Hij onze zonde op Zich.
Zoals Adam deze dood verkoos, om bij Eva te blijven, zo heeft de Heer Jezus deze smadelijke
dood van het kruis verkozen, verworpen van allen en zelfs een ogenblik verlaten van God, Zijn
Vader. Hij had de keuze gedaan.
En “daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee
zullen tot één zijn”. Gaat u het u begrijpen, want dit geheimenis is groot.
Dit is het diepe geheimenis waar Paulus van spreekt, de grote liefde Gods. Hoe groot is die liefde
en daarom zal er ook nooit een scheiding meer zijn tussen deze laatste Adam en ons komen, die
Hem aanvaarden. Want als Hij zelfs dit gedaan heeft, dat Hij Zijn Vader heeft willen verlaten voor
ons, toen wij nog zondaren waren, dan is er nooit scheiding meer!
En dat zegt ook de jublezang der vrijheid in Rom. 8:38-39: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood
noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in
Christus Jezus, onze Here”. Wat een heerlijkheid!
Zo zien wij, hoe de Heer nu bezig is deze nieuwe Eva te bouwen. Laat u bouwen als levende stenen, want Hij is het zo waard!
Paulus zegt in 2 Kor. 11:2-3. “Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden
aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. (en dan de waarschuwing voor
ons) Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten
van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden”.
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Denk er om, wat Hij voor u deed en laten wij niet zijn zoals Eva, dat wij van deze loutere toewijding
aan Hem afgetrokken worden.
Door het huwelijk heeft God de wet gegeven, het gebod, dat de man de vrouw zal liefhebben. Nu,
dat is Christus vervuld. Hij heeft ons lief, maar dat geldt ook voor de vrouw, die de man onderdanig
moet zijn en hem gehoorzaam en dat geldt dus voor u en mij, dat wij Hem gehoorzaam zullen zijn
tot het laatste toe met een loutere eenvoudige toewijding. Spoedig zal daar het moment zijn, dat
God door de Geest uit dat vlees en bloed de Gemeente zal hebben gebouwd en haar dan naar de
Heer Jezus toebrengt.
Als Adam Eva ziet, staat er in onze vertaling: “Adam zeide”. Maar in het Hebreeuws staat: “Adam
ging een lied zingen”. Toen werd dus het eerste lied gehoord en dat moet een wonderbaar lied zijn
geweest, toen Adam die nieuwe schepping, die al zijn liefde had gekregen, toe ging zingen en
daarvoor Zijn God en Vader ging prijzen.
En wat zal het zijn, als die Gemeente zonder vlek en rimpel aan Hem wordt voorgesteld. Dan gaat
Hij zingen een wonderbaar lied, in aanbidding aan Zijn God voor die Bruid des Lams, waarvan hij
zegt: “Deze is been van Mijn been, vlees van Mijn vlees, bloed van Mijn bloed, geest van Mijn
Geest”.
Door dit heil, dat God nu aanbiedt, heeft de Heer nog een groot offer gebracht, wist u dat? God
heeft Israël lief, want wie Israël aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. En toch heeft God naar Rom.11
ook over Israël een diepe slaap des doods doen komen. Waarvoor?
In die slaap zijn zij om uwentwil vijanden van het evangelie en dat volk blijft in die geestelijke doodslaap, totdat de Bruid des Lam bij Hem is. Want de verblinding, die doodslaap, zoals Paulus het
zegt, blijft over Israël, totdat de Gemeente binnengaat. Dan komt Israël tot ontwaken uit die doodslaap en komt ook als volk tot het heil in Christus.
Hoeveel heeft God en de Heeer Jezus voor die Gemeente over gehad. Beseffen wij dit? Daarom
zullen wij niet alleen onze Heer Jezus liefhebben voor al wat Hij doet, maar ook denken aan Israël,
die om onzentwil zo lang in een diepe slaap des doods gaat, totdat de Bruid gebouw is.
God doet het u verstaan!
Amen.

Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.
Amen
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