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De nieuwe, geestelijke, schepping
Johannes stelt, in zijn evangelie en eerste brief, tegenover de natuurlijke
schepping een nieuwe, geestelijke, schepping. De eerste woorden zijn in beide
gevallen ‘in het begin’. In het evangelie wordt hier de natuurlijke schepping
mee bedoeld, waar echter de geestelijke schepping al in besloten is. Dat is te
zien in het feit dat het woord waarmee God de duisternis van de aarde verdreef
en alle levensvormen schiep, ook het woord is dat licht en leven in de duister-
nis van de wereld brengt. Jezus is de vervulling, de werkelijkheid van dat woord
(Joh 1:1-18). Die werkelijkheid en die geestelijke schepping is het thema van
zijn eerste brief, en heeft een duidelijke herinnering aan wat in de hof gebeur-
de. Nu is er ‘in het begin’ Christus Jezus; en met Hem begint het werkelijke, het
geestelijke, het eeuwige, het volmaakte leven: “Hetgeen was van het begin,
hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen)
ogen, hetgeen … onze handen getast hebben van het levende woord – het le-
ven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u
het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – …” (1 Joh
1:1,2). Dan beschrijft hij een omkering van wat in de hof van Eden gebeurde;
daar stapte de mens, door te zondigen tegen Gods gebod, van het licht in de
duisternis: “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij
zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen,
dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen,
gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zon-
de hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet … dit schrijf ik u,
opdat u niet tot zonde komt …” (1:5b-2:6); “En nu … blijft in Hem, opdat wij, als
Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet be-
schaamd staan bij zijn komst. Als u weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan
ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. Ziet welk
een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd wor-
den … en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar wij) weten, dat,
als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen … u weet dat Hij ge-
openbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.
Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet
gezien en heeft Hem niet gekend” (2:28-3:6); “… want Hij, die uit God geboren
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit
God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van
God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen;
en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus …” (5:18-20).
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Verwekking tot nieuw leven en wedergeboorte
Jezus zei dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen binnengaan; met ande-
re woorden: de natuurlijke mens kan niet zonder verandering van zijn huidige
staat eeuwig leven. Dat geeft God ook duidelijk aan als Hij de mens uit de hof
verbant: “Zie de mens is geworden als een van Ons door de kennis van goed en
kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de levensboom
nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven” (Gen 3:22). Want zou dat
niet het ergste zijn: voor eeuwig te moeten zwoegen in het zweet van ons aan-
schijn, zonder ooit als de elohim te worden, naar Gods beeld en gelijkenis?

Maar wanneer Jezus zegt dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen binnen-
gaan, geeft Hij tegelijkertijd aan hoe wij dan wèl eeuwig leven kunnen ontvan-
gen. De wedergeboorte noemt Hij dat: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij ie-
mand wederom geboren wordt … uit water en Geest (dus niet uit het stof van
de aarde), kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees
geboren is, is vlees, wat uit de Geest geboren is, is geest” (Joh 3:5,6). Het vlees
duidt onze huidige bestaanswijze aan, op natuurlijke wijze verwekt door een
aardse vader. Door geloof in Christus en verwekking door de heilige Geest kun-
nen wij volmaakte zonen van God worden, zoals Johannes schrijft: “… allen die
Hem (Christus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kin-
deren van God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed,
noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God gebo-
ren zijn” (Joh 1:12,13). Jezus is niet geboren uit de wil van het vlees van een
man, maar door verwekking uit de heilige Geest. Paulus schrijft in zijn brief aan
Efeze over hun geestelijke verwekking en wedergeboorte: “… u hebt Christus
leren kennen. U toch hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen … dat
u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die naar het verderf
gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat u verjongd wordt door de geest van
uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen
is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:20-24). En in zijn eerste
brief aan Korinte: “Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geeste-
lijk lichaam. Aldus staat er geschreven: de eerste mens, Adam, werd een leven-
de ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt
niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens
(Adam) is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens (Jezus) is uit de hemel. Gelijk
de stoffelijke (Adam) is, zijn ook de stoffelijken (zijn natuurlijke nakomelingen),
en zoals de hemelse (Jezus) is, zijn ook de hemelsen (degenen die door de
Geest verwekt zijn tot kinderen van God). En gelijk wij het beeld van de stoffelij-
ke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor
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15:44b-49). Dit gaat over de verandering bij Christus’ komst, wat Paulus
noemt: “het openbaar worden van de zonen van God” (Rom 8:19).

Geestelijke groei door standvastigheid in de beproeving
Die zonen van God zijn echter al eerder verwekt door de prediking en de wer-
king van Gods heilige Geest in ons aardse lichaam. Wat op die manier verwekt
is, moet eerst volgroeien totdat uiteindelijk een nieuwe, geestelijke mens wordt
voortgebracht. Opvallend is dat Jezus na zijn doop eerst beproefd wordt; niet in
een prachtige hof zoals de eerste mens, maar in de woestijn, de plaats van do-
rens en distels die de aarde zou voortbrengen na de intrede van zonde. Zijn
beproevingen zijn terug te voeren naar Genesis: in de eerste plaats het voedsel
dat de mens nodig heeft om het natuurlijk lichaam in stand te houden, en
waarvoor hij – uit angst voor de dood – zoveel inspanning moet doen; ten twee-
de de engelen aan wie de mensen gelijk zouden moeten worden, en die hen
hadden kunnen afhouden van hun zonde; en tenslotte het doel waarvoor God
de mens geschapen had: te heersen over zijn schepping. Deze beproevingen
wijzen echter ook vooruit naar zijn overwinning op het vlees en de begeerten
die daarin wonen, en de heerlijkheid daarna: “Niet mijn wil geschiede, maar de
Uwe”. Die wil vond Hij in het woord dat God had bekendgemaakt, en daaruit
wist Hij dan ook de juiste antwoorden te vinden: “Er staat geschreven …”. Zo
werd Hij openbaar als de Zoon van God: “Deze is mijn Zoon, de geliefde
…” (Mat 3:17) en “Mijn Zoon bent U, Ik heb U heden verwekt” (Heb 1:5; 5:5).

Hij had een lichaam van vlees en bloed, maar Hij wist dat dit voor het eeuwig
leven niet van nut was, behalve dat Hij daarin de begeerten moest overwinnen
en de zonde geen gelegenheid mocht geven teneinde dat leven te kunnen ont-
vangen. Zo zei Hij: “Mijn spijs is de wil te doen van Degene, die Mij gezonden
heeft, en zijn werk te volbrengen” (Joh 4:34). Voor zijn volgelingen zou hetzelf-
de moeten gelden: “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen
nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven” (Joh 6:63).
Zoals het voedsel ons lichaam in stand houdt, moet de geestelijke mens ge-
voed worden met geestelijk voedsel: “Er staat geschreven: Niet alleen van
brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God uit-
gaat” (Mat 4:4); “Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft
tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal” (Joh 6:27).

Jezus de oorsprong van het nieuwe leven
Het gehele evangelie naar Johannes staat in het teken van de nieuwe, hemel-
se, geestelijke mens. Christus Jezus is daar de eerste van; en zoals God de oor-
sprong was van het leven voor Adam en Eva, zo is Jezus de oorsprong van ons
nieuwe geestelijke leven (Joh 5:26). Alleen wie door Hem tot God gaat heeft
eeuwig leven (6:54). Zo stelt Hij Zich voor als het water en levensbrood, dat de
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geestelijke mens moet voeden: “Ik ben het levensbrood; wie tot Mij komt, zal
nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten” (Joh
6:35). Op deze wijze maakt Hij een contrast tussen het manna, dat de Israëlie-
ten in de woestijn van God ontvingen om in leven te blijven, maar dat hen geen
eeuwig leven bracht, immers vroeg of laat stierven zij allen (6:48-50): “Ik ben
van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die
Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem … dat Ik van alles wat Hij Mij gege-
ven heeft, niets verloren late gaan … Want dit is de wil van mijn Vader, dat een
ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik
zal hem opwekken op de jongste dag” (Joh 6:38-40). Dan gaat Hij over van het
brood dat het lichaam in stand houdt, naar het vlees dat in de dienst van God
moet staan, en niet van de daarin wonende begeerten; en opgegeven moet
worden als een rein en heilig offer, dat leven brengt. De dierenoffers had God
gegeven om de mens die had gezondigd met Hem te verzoenen, maar zij kon-
den hem geen eeuwig leven schenken, want vroeg of laat stierf hij toch: “… Ge-
lijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook
hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel neergedaald is;
niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal
in eeuwigheid leven” (Joh 6:52-58).

De levendmakende Geest
Interessant is dat het eeuwige leven soms, met een herinnering aan het leven
in de hof (Gen 2:8-14), wordt aangeduid als het eten van het levensgeboomte,
dat groeit langs een beek met levend water. Sterker nog: Jezus wijst op Zichzelf
zeggende: “Gelijk de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn bin-
nenste vloeien”. En Johannes voegt daaraan toe: “Dit zei Hij van de Geest, wel-
ke zij die tot geloof kwamen ontvangen zouden …” (Joh 7:38,39). Jesaja
schreef: “… De Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en
uw gebeente krachtig maken; dan zult u zijn als een besproeide hof en als een
bron waarvan het water niet teleurstelt” (Jes 58:11). Zo is de geestelijke, vol-
maakte mens als een stroom van levend water, een levensboom, die vruchten
voortbrengt voor anderen (Ps 1:3; Ezech 47:1 ev; Joh 7:37,38; Op 22:1,2). In
eerste instantie is hier Christus mee bedoeld, want Paulus noemt Hem “… de
laatste Adam, een levendmakende geest” (1 Kor 15:45). Maar vervolgens ook
allen die door zijn Geest nieuwe mensen worden, en in Hem de volmaaktheid
bereiken: “Want het voegde Hem (God), om wie en door wie alle dingen be-
staan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van
hun behoudenis door lijden heen zou volmaken” (Heb 2:10). Vanaf zijn opstan-
ding tot eeuwig leven en verhoging tot Gods rechterhand worden zijn volgelin-
gen door de Geest “vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Efez 1:23).
Lees verder eens de woorden van Paulus in Romeinen 8:8-17. J.K.D.
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