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De eerste mensen bleken niet tevreden met hun positie. In hun dagelijks
contact met engelen was kennelijk de overweging opgekomen dat zij kon-
den zijn als engelen. Met dat vooruitzicht had God hen immers geschapen.
Maar zij stonden in rang onder de engelen en moesten hun opdrachten
uitvoeren. Zij waren hun goden, de elohiem. Als zij ook goden zouden zijn,
konden zij zelf bepalen wat zij deden. Door het toegeven aan die begeerte,
en dus hun verlangens niet te beheersen, verwierpen zij Gods heerschap-
pij, en toonden niet geschikt te heersen over de aarde. Gods leerschool
voor koningen is die van de bereidwilligheid gehoorzame dienaren te zijn.

Eva had toen de slang tegengesteld aan de woorden van God sprak, haar
man moeten zeggen wat er aan de hand was. Vervolgens hadden zij de
slang uit de hof moeten verwijderen. Dat was hun taak als heersers over
wat God hen in de hof had gegeven. Maar Eva deed dit niet; en Adam, die
ongetwijfeld de vrucht had herkend, deed geen navraag bij Eva maar at
gewoon. Zij deden dus niet wat de situatie vereiste. God sprak later tot Ka-
ïn woorden die evengoed van toepassing waren op zijn ouders:

… indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur,
wiens begeerte naar u uitgaat, maar over wie u moet heersen (Gen 4:7).

Hun fatale fout was dat zij nalieten te doen waarvoor zij als bewaarders
van de hof waren aangesteld; en dat had tot gevolg dat hun de heerlijkheid
die zij begeerden juist werd ontzegd en zij aan de dood werden onderwor-
pen. Hun nakomelingen waren niet beter dan zij:

Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is,
niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij
onnut geworden … de weg van de vrede kennen zij niet. De vreze voor
God staat hun niet voor ogen (Rom 3: 10-18; vgl Psalm 33:8).

Daarom schrijft Paulus dat Gods vonnis over Adam geldt voor alle mensen:
Want allen hebben gezondigd en derven (missen, komen niet toe aan)
de heerlijkheid van God (Rom 3:23).

De hoop die het evangelie uit deze schijnbaar uitzichtloze situatie biedt, is
Gods werkzaamheid een deel van de mensen, via opvoeding en beproe-
ving, alsnog te brengen tot de voor hen bestemde heerlijkheid.

De mensen zijn niet geworden wat zij wilden: verstandig als de elohiem;
want anders zouden zij God wel ernstig zoeken en Hem de verschuldigde
eerbied schenken. Wijsheid en verstand kan alleen God schenken door zijn
Geest, zoals Hij deed bij Salomo, toen hij aan het begin van zijn koning-
schap erkende dat hij zonder die wijsheid en dat verstand nooit het volk
van God overeenkomstig diens wil zou kunnen regeren:
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Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte,
door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn
dit uw talrijk volk te richten? (1 Kon 3:9)

Salomo’s intentie was te zijn als de mens die God bij de schepping voor
ogen had. Daarbij zag hij in dat hij van zichzelf niet dat verstand had dat
nodig is om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad; althans
niet op de manier zoals God dit kan. Hij wilde niet als de eerste mens zijn,
en zelf uitmaken wat goed en kwaad is, maar in de goede zin van het
woord als God zijn, door te regeren zoals God Zelf zou doen. De belofte is
dat er een tijd zal komen dat alle mensen die op aarde leven goddelijke
wijsheid en verstand zullen hebben. Hierover schrijft de profeet Jesaja:

Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige
berg, want de aarde zal vol zijn van kennis van de HERE, zoals de wate-
ren de bodem van de zee bedekken (Jes 11:9).

Dan is Gods doel met de schepping bereikt en kan de mens de heerlijk-
heid ontvangen die God voor ogen had. Daarom zwoer God eens:

… zo waar Ik leef en de heerlijkheid van de HERE de ganse aarde vervul-
len zal … (Num 14:21; zie ook Ps 57:6,12;72:19; Jes 6:3).

Salomo ging uiteindelijk de verkeerde weg. Hij bleek niet de beloofde
Zoon, de Messias, te zijn waar generaties naar hadden uitgekeken. De
enige Mens tot nu toe die vol was en is van kennis van de Here, en in vol-
maaktheid leefde vanuit Gods wijsheid en verstand, is Jezus Christus. On-
miskenbaar denkend aan wat in de hof gebeurde, schrijft Paulus:

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de
gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft ge-
acht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienst-
knecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is … ge-
hoorzaam geworden tot de dood … (Flp 2:5-8).

Wat hij wil zeggen, is dat een volgeling van Christus nederig moet zijn, een
dienaar die niet wil heersen over anderen. Als voorbeeld heeft hij Jezus
Christus, die de voor Hem bestemde koninklijke waardigheid niet zag als
iets dat je voor jezelf neemt of grijpt (rooft). Ondanks dat Hij de Kroonprins
was, toonde Hij zich zijn gehele leven dienaar van God en mensen. Hij
leefde als mens onder de mensen, en zocht voor Zichzelf geen hogere din-
gen. Hij verhief Zich niet boven de engelen, maar was door zijn onderwor-
penheid aan de dood bereid minder te zijn dan zij. Zijn motto was:

… zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil,
o God, te doen (Heb 10:7; Ps 40:9)
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het Koninkrijk van God

Door bereidwillig het werk dat God van Hem vroeg, door zwaar lijden heen,
te volbrengen en af te wachten wat God Hem zou geven, toonde Hij zich
anders dan Adam. Daarom kreeg Hij het Hem in het vooruitzicht gestelde:

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam bo-
ven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie
zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de
aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van
God, de Vader! (Flp 2:9-11; vgl. Luc 24:26;Joh 17:5;1 Pet 1:21;Op
5:12,13).

Elders benadrukt Paulus dat van allen in de hemel God uitgezonderd is:
Maar wanneer Hij (Christus) zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar
Hij (God) uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft (1 Kor 15:27).

Hij is de Mens naar Gods beeld en als Gods gelijkenis. Johannes getuigt
van Hem als de tot levende werkelijkheid gekomen woorden van God:

Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig-
geborene van de Vader, vol van genade en waarheid (Joh 1:14).

Hij en de andere apostelen hebben Hem niet alleen zo gezien toen zij op
de berg een voorproefje kregen van de verheerlijkte Jezus, maar ook in hoe
Hij was toen Hij dagelijks in hun midden was.

De belofte is dat Hij niet alleen zal blijven, maar dat allen die in het voet-
spoor van Jezus treden, en op die wijze ook beantwoorden aan het doel
dat God voor ogen had, ook heerlijkheid zullen ontvangen:

Want het voegde Hem (God), om wie en door wie alle dingen bestaan,
dat Hij (God), om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman
van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken (Heb 2:10).

Keer op keer lezen we in het Nieuwe Testament, dat de hoop van volgelin-
gen van Christus is, dat zij zullen delen in de heerlijkheid van Christus:

… heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt (Rom 2:10);
… die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid (Rom 9:23);
… de verborgen wijsheid van God, die God van eeuwigheid voorbeschikt
heeft tot onze heerlijkheid (1 Kor 2:7);
… zodat u weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is
van zijn erfenis bij de heiligen (Efez 1:18);
… Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid (Kol 1:27);
Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen
van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus (2 Tes 2:14);
… opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijk-
heid (2 Tim 2:10);
En wanneer de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans
van heerlijkheid verwerven (1 Pet 5:4; zie ook vers 10). J.K.D.
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